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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวประจ าวันที่ 18 กันยายน 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 คมชัดลึกออนไลน์ "สัณหพจน์" ยัน" พปชร." พรอ้มส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อม  

หาก'เทพไท' พ้น ส.ส. 
8 

2 เนชั่น ออนไลน์ 'พปชร.'ลั่นพร้อมส่งคนลง 'เลือกตั้งซ่อม' ชิงพ้ืนที่'เทพไท' 9 
3 INN ออนไลน์ พปชร. พร้อมส่งผู้สมัครลง ลต.ซ่อมหาก”เทพไท”พ้น ส.ส. 10 
4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ พปชร. พร้อมส่ง 'อาญาสิทธิ์' ลง สูศ้ึกเลือกตั้งซ่อม หาก 'เทพไท' หลุด 11 
5 คมชัดลึกออนไลน์ ปชป. เบรก พปชร.ใจเยน็ๆ รอศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดปม"เทพไท"ก่อนค่อย

คิดเรื่องเลือกตั้งซ่อม 
12 

6 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'ชัยชนะ'ปราม'สัณหพจน์'ใจเย็นๆต้องรอให้คดีถึงท่ีสุดก่อนส่งผู้สมัคร
ส.ส. แทน'เทพไท' 

13 

7 ไทยรัฐออนไลน์ ชัยชนะ ตอก สัณหพจน์ ปม พปชร.พร้อมลงเลือกตั้งซ่อมเมืองคอน 
บอกควรมีมารยาท 

14 

8 มติชนออนไลน์ พรรคร่วมฝ่ายค้าน ออกแถลงการณ์ หนุนสิทธิชุมนุมม็อบ 19 ก.ย. จี้รัฐ
ปกป้อง-คุ้มครอง 

15 

9 ไทยรัฐออนไลน์ พรรคฝ่ายค้าน จี้รัฐคุ้มครองประชาชนแสดงออกตามสิทธิ ขอทุกฝ่ายร่วมแก้ รธน. 16 
10 INN ออนไลน์ 6 พรรคฝ่ายค้านแถลงหนุนม็อบ19 ก.ย.นี ้ 18 
11 ไทยโพสต์ออนไลน์ พรรคร่วมฝา่ยค้านแถลงท่าทีชุมนมุใหญ่ รัฐต้องไม่ปิดกั้นเสรภีาพ ทุกฝ่ายดัน

ร่างแก้ รธน. ปลดล็อกประเทศ 
19 

12 โพสต์ออนไลน์ ศรีสุวรรณเตือนฝ่ายค้านหนุนม็อบมีโทษถึงยุบพรรค 21 
13 ไทยรัฐออนไลน์ ศรีสุวรรณ เตือน 6 พรรคฝ่ายค้าน หนุน นศ.ชุมนุม 19 กันยา โทษถึงยุบพรรค 22 
14 สยามรัฐออนไลน์ กสม. ออกแถลงการณ์เรื่องข้อห่วงใย ต่อสถานการณ์การชุมนุม ในวันที่ 19 ก.ย. 63 23 
15 ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ "กสม."ห่วงสถานการณ์ชุมนุม 19 ก.ย. เรียกร้องทุกฝ่ายยึดหลัก 

"สงบ-สันติวิธี"   
25 

16 กรงุเทพธุรกิจออนไลน์ กสม. ห่วง 'ม็อบ 19 ก.ย.' ใช้เสรีภาพสุ่มเสี่ยงละเมิดกฎหมาย 28 
17 สยามรัฐออนไลน์ "เทพไท" ยก 3 เงื่อนไขท าคนร่วมม็อบเพ่ิม เตือน "บิ๊กตู่"เร่งแสดงจุดยืนแก้ รธน. 30 
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รวมข่าว กกต. 
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
18 เนวหน้าออนไลน์ เทพไท’ยก 3 เงื่อนไขปลุกคนแห่ร่วมม็อบ  32 
19 คมชัดลึกออนไลน์ "เรืองไกร"ยื่น ปธ.ชวน ขอหนงัสือพรรคเพ่ือไทย ปมรายชื่อ กมธ. จ่อ

ร้อง ป.ป.ช.-กกต. 
34 

20 มติชนออนไลน์ เรืองไกร กัดไม่ปล่อย ยื่น ‘ชวน’ ขอส าเนาชื่อ กมธ.งบ หวังสอบปม
สลับชื่อตัวเองนั่ง กมธ. 

35 

21 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 'เรืองไกร' ขอส าเนารายชื่อ กมธ. งบฯ 64 ของ พท. จาก 'ปธ.สภา' 36 
22 ไทยโพสต์ออนไลน์ โพลดักคอม็อบ ร้อยละ 90.4 ประชาธิปไตยท่ีสงบสุข ควรจบในสภา 37 

บทความ  
ที ่ ที่มา ประเด็น/สาระส าคัญ หน้า 
1 ข่าวสดออนไลน์ ท่าที ของรัฐบาล ต่อรัฐธรรมนูญ 19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร 39 
2 ประชาชาติธุรกิจ

ออนไลน์ 
ลูกน้อง “ทักษิณ” 19 กันยา ได้ดีเป็นรัฐมนตรี ค้ าบัลลังก์ “ประยุทธ์” 40 

3 เนชั่นออนไลน์ ม็อบรุกหนัก-เศรษฐกิจใกล้พัง บ่วงมัดคอ ‘บิ๊กตู-่รัฐบาล’ 42 
4 กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ '2 ทางเลือก' ธรรมศาสตร์ ตรงกลางระหว่าง 'ประชาธปิไตย-เผดจ็การ' 44 
5 สยามรัฐออนไลน์ "ม็อบ19กันยา" ชิมลางไล่ "บิ๊กตู่”! 46 
6 ไทยรัฐออนไลน์ ติดหล่มจมปลัก 48 
7 ไทยรัฐออนไลน์ ก่อนจะถึงจุดแตกหัก 50 
8 ไทยรัฐออนไลน์ เบิ้มๆ ระดับอุ่นเครื่อง? 51 
9 มติชนออนไลน์ ยุทธศาสตร์ ของ เยาวชนปลดแอก 19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร 53 
10 เดลินิวส์ออนไลน์ สกัดมือที่ 3 ดับเงื่อนไขปฎิวัติ 54 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
นี ้

     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 18 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบลูย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพธิีเปิดการพัฒนา
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบลทุ่งพระยา ศูนย์ต้นแบบ ประจ าปี พ.ศ.2563 โดยมีนายวิรัตน์ เจริญวงศ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้บริหารและพนักงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา  ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 
ต าบลทุ่งพระยา อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 

 
 

กรรมการการเลอืกตัง้ 
เปน็ประธานพธิเีปดิการพฒันาศนูยส์ง่เสรมิพฒันาประชาธปิไตยต าบลทุง่พระยา 

ศนูยต์น้แบบ ประจ าป ีพ.ศ.2563 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
วั
น
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
วันที่ 18 กันยายน 2563 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการอ านวยการการคัดเลือกพนักงานเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ
พิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน) ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ นายแสวง บุญมี 
นายกฤช เอ้ือวงศ์ นายณัฎฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหารของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 

รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
เปน็ประธานการประชมุคณะกรรมการอ านวยการการคัดเลอืกพนกังานเพื่อเลือ่น 

และแตง่ตัง้ ใหด้ ารงต าแหนง่ประเภทวชิาการ ระดบัช านาญการพเิศษ (หวัหนา้กลุม่งาน) 
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กิจกรรมรอบรั้ว
      

รู้
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     ข่าววันน้ี 
          รูว้ันนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วันที่ 17 กันยายน 2563 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกนิเทศงานพรรคการเมืองเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ 
ข้อกฎหมายและแนวทางในการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองให้ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหม าย  
เพ่ือให้พรรคการเมืองสู่สถาบันการเมืองที่เข้มแข็งและยั่งยืน ให้แก่  พรรคเพ่ือชีวิตใหม่ และ พรรคพลังไทยรักชาติ  
ณ ที่ท าการพรรคเพื่อชีวิตใหม่ และ พรรคพลังไทยรักชาติ จังหวัดนครปฐม   
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
ออกนเิทศงานพรรคการเมอืงเพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบั 

ขอ้กฎหมายและแนวทางในการด าเนนิกจิกรรมของพรรคการเมอืง 
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ข่าวอ้างอิง 
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17 กันยายน 2563 - 19:00 น. 

 
"สัณหพจน์" ยัน" พปชร."  
พร้อมส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อม หาก'เทพไท' พ้น ส.ส. 
รองโฆษกพลังประชารัฐ ปัดข่าวพรรคหลีกทาง ไม่ส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม หาก "เทพไท" พ้นสมาชิกภาพ ส.ส. ยัน 
พร้อมส่งผู้สมัครลงแข่งขัน เปิดโอกาสประชาชนได้เลือกผู้แทนของตนเองอย่างแท้จริง  

นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.เขต 2 จ.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะรองโฆษก
พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า พรรคพลังประชารัฐ จะไม่ส่งผู้สมัครของพรรคลงเลือกตั้ง
ซ่อมในเขต 3 จ.นครศรีธรรมราช หากนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ขาดสมาชิกภาพส.ส.จากค าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญนั้น  

ตนซึ่งเป็นตัวแทน ส.ส.ภาคใต้ ขอยืนยันในฐานะเลขานุการคณะท างานภาค 8 ของพรรคพลังประชารัฐ ว่า 
พรรคพร้อมที่จะส่งนายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ผู้สมัครส.ส.ของพรรคในเขตเลือกตั้งดังกล่าว ลงเลือกตั้งซ่อมอย่าง
แน่นอน ทั้งนี้จากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 นายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค ได้
อันดับ 2 โดยพ่ายแพ้ให้กับ นายเทพไท เสนพงศ์ พรรคประธิปัตย์ เพียง 4 พันกว่าคะแนนเท่านั้น โดยในครั้งนี้หากมีการ
เลือกตั้งซ่อมเกิดขึ้นจริง ตนและส.ส.ภาคใต้ของพรรคก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้นายอาญาสิทธิ์ ลงเลือกตั้งอีกครั้ง 

“ข่าวที่ออกมานั้นถือเป็นการปล่อยข่าวที่ไม่มีมูลความจริง โดย ส.ส.ภาคใต้ของพรรค พร้อมที่จะสนับสนุนให้ 
นายอาญาสิทธิ์ ลงเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากนายอาญาสิทธิ์ ถือเป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีความมุ่งมั่นในการรับใช้พ่ีน้อง
ประชาชน ใจซื่อ มือสะอาด และมีความแข็งขันในการท างาน มุ่งพัฒนาให้เกิดความเจริญในพ้ืนที่และก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ดังที่ปรากฎภาพของการท างานในสมัยที่เคยมีต าแหน่งเป็นนายอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ
มาแล้ว” นายสัณหพจน์กล่าว  

อย่างไรก็ตาม หากมีการจัดการเลือกตั้งซ่อมขึ้นจริงหลังจากนี้ พรรคพลังประชารัฐ พร้อมที่จะเป็นทางเลือก 
เพ่ือหวังให้พ่ีน้องประชาชนในภาคใต้ได้มีโอกาสเลือกผู้แทนที่ท างานเพ่ือประชาชนคนภาคใต้จริงๆ และนี่เป็นความหวัง
ของพ่ีน้องชาวใต้กว่า 30 ปี ที่รอคอยผู้แทนของประชาชนอย่างแท้จริง 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/443644?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/443644?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/443644?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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'พปชร.'ลั่นพร้อมส่งคนลง 'เลือกตั้งซ่อม' ชิงพ้ืนที'่เทพไท' 

 
"สัณหพจน์" ลั่น "พปชร." พร้อมส่ง "อาญาสิทธิ์" ลงสู้ศึกเลือกตั้งซ่อม "นครศรีฯ" หาก "เทพไท" หลุด "ส.ส." หวังแก้
มือ ครั้งที่แล้ว แพ้ไป4พันกว่าคะแนน 

นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.จ.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะรองโฆษกพรรคพลังประชา
รัฐ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า พรรคพปชร.จะไม่ส่ งผู้ สมัครของพรรคลงเลือกตั้ งซ่อมในเขต  3 จ.
นครศรีธรรมราช หาก นายเทพไท เสนพงษ์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ขาดสมาชิกภาพจากค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
นั้น ตนซึ่งเป็น ตัวแทนส.ส.ภาคใต้ ขอยืนยันในฐานะเลขานุการคณะท างานภาค 8 ของพรรคพปชร. ว่า พรรคพร้อมที่จะ
ส่ง นายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคในเขตเลือกตั้งดังกล่าว ลงเลือกตั้งซอ่มอย่างแน่นอน 

ทั้งนี้จากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 นายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ผู้สมัครส.ส.ของพรรค ได้
อันดับ 2 โดยพ่ายแพ้ให้กับ นายเทพไท เพียง 4 พันกว่าคะแนนเท่านั้น โดยในครั้งนี้หากมีการเลือกตั้งซ่อมเกิดขึ้นจริง ตน
และส.ส.ภาคใต้ของพรรคก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้ นายอาญาสิทธิ์ ลงเลือกตั้งอีกครั้ง 

“ข่าวที่ออกมานั้นถือเป็นการปล่อยข่าวที่ไม่มีมูลความจริง โดย ส.ส.ภาคใต้ของพรรค พร้อมที่จะสนับสนุนให้ นาย
อาญาสิทธิ์ ลงเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากนายอาญาสิทธิ์ ถือเป็นคนรุ่นใหม ่ที่มีความมุ่งมั่นในการรับใช้พ่ีน้องประชาชน ใจ
ซ่ือ มือสะอาด และมีความแข็งขันในการท างาน มุ่งพัฒนาให้เกิดความเจริญในพ้ืนที่และก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดี ดังที่ปรากฎภาพของการท างานในสมัยที่เคยมีต าแหน่งเป็นนายอ าเภอเฉลิมพระเกียรติมาแล้ว” นายสัณหพจน์กล่าว  

อย่างไรก็ตาม หากมีการจัดการเลือกตั้งซ่อมขึ้นจริงหลังจากนี้ พรรคพปชร.  พร้อมที่จะเป็นทางเลือก เพ่ือหวังให้พ่ี
น้องประชาชนในภาคใต้ได้มีโอกาสเลือกผู้แทนที่ท างานเพ่ือประชาชนคนภาคใต้จริงๆ และนี่เป็นความหวังของพ่ีน้องชาวใต้
กว่า 30 ปี ที่รอคอยผู้แทนของประชาชนอย่างแท้จริง 
อ้างอิง : 
https://www.nationweekend.com/content/politics/15921?utm_source=category&utm_medium=inter
nal_referral&utm_campaign=politics 
  

https://www.nationweekend.com/content/politics/15921?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.nationweekend.com/content/politics/15921?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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พปชร. พร้อมส่งผู้สมัครลง ลต.ซ่อมหาก”เทพไท”พ้น ส.ส. 
"สัณหพจน์" ยัน พปชร. พร้อมส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อม หาก'เทพไท' พ้น ส.ส. ปัดข่าวหลีกทางให ้
 

 
 

นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.เขต 2 จ.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะรองโฆษก
พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า พรรคพลังประชารัฐ จะไม่ส่งผู้สมัครของพรรคลงเลือกตั้ง
ซ่อมในเขต 3 จ.นครศรีธรรมราช หาก นายเทพไท เสนพงษ์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ขาดสมาชิกภาพส.ส.จากค าวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญนั้น 

ตนซึ่งเป็น ตัวแทน ส.ส.ภาคใต้ ขอยืนยันในฐานะเลขานุการคณะท างานภาค 8 ของพรรคพลังประชารัฐ ว่า 
พรรคพร้อมที่จะส่ง นายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ผู้สมัครส.ส.ของพรรคในเขตเลือกตั้งดังกล่าว ลงเลือกตั้งซ่อมอย่าง
แน่นอน ทั้งนี้ จากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 นายอาญาสิทธิ์ ผู้สมัครส.ส.ของพรรค ได้อันดับ 2 โดย
พ่ายแพ้ให้กับ นายเทพไท เสนพงษ์ พรรคประธิปัตย์ เพียง 4,000 กว่าคะแนนเท่านั้น โดยในครั้งนี้ หากมีการเลือกตั้ง
ซ่อมเกิดขึ้นจริง ตนและส.ส.ภาคใต้ของพรรคก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้ นายอาญาสิทธิ์ ลงเลือกตั้งอีกครั้ง ขณะเดียวกัน 
ข่าวที่ออกมานั้นถือเป็นการปล่อยข่าว ที่ไม่มีมูลความจริง 

อย่างไรก็ตาม หากมีการจัดการเลือกตั้งซ่อมขึ้นจริงหลังจากนี้ พรรคพลังประชารัฐ พร้อมที่จะเป็นทางเลือก 
เพ่ือหวังให้พ่ีน้องประชาชนในภาคใต้ได้มีโอกาสเลือกผู้แทนที่ท างานเพ่ือประชาชนคนภาคใต้จริงๆ และนี่เป็นความหวัง
ของพ่ีน้องชาวใต้กว่า 30 ปี ที่รอคอยผู้แทนของประชาชนอย่างแท้จริง 

 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_774375/ 
 
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_774375/
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"สัณหพจน์" ลั่น "พปชร." พร้อมส่ง "อาญาสิทธิ์" ลงสู้ศึกเลือกตั้งซ่อม "นครศรีฯ" หาก "เทพไท" หลุด "ส.ส." หวัง
แก้มือ ครั้งที่แล้ว แพ้ไป4พันกว่าคะแนน 

นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.จ.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะรองโฆษกพรรค
พลังประชารัฐ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า พรรคพปชร.จะไม่ส่งผู้สมัครของพรรคลงเลือกตั้งซ่อมในเขต 3 จ.
นครศรีธรรมราช หาก นายเทพไท เสนพงษ ์ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ขาดสมาชิกภาพจากค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
นั้น ตนซึ่งเป็น ตัวแทนส.ส.ภาคใต้ ขอยืนยันในฐานะเลขานุการคณะท างานภาค 8 ของพรรคพปชร. ว่า พรรคพร้อมที่
จะส่ง นายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ผู้สมคัร ส.ส.ของพรรคในเขตเลือกตั้งดังกล่าว ลงเลือกตั้งซ่อมอย่างแน่นอน 

ทั้งนี้จากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 นายอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ผู้สมัครส.ส.ของพรรค ได้
อันดับ 2 โดยพ่ายแพ้ให้กับ นายเทพไท เพียง 4 พันกว่าคะแนนเท่านั้น โดยในครั้งนี้หากมีการเลือกตั้งซ่อมเกิดขึ้น
จริง ตนและส.ส.ภาคใต้ของพรรคก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้ นายอาญาสิทธิ์ ลงเลือกตั้งอีกครั้ง 

“ข่าวที่ออกมานั้นถือเป็นการปล่อยข่าวที่ไม่มีมูลความจริง โดย ส.ส.ภาคใต้ของพรรค พร้อมที่จะสนับสนุน
ให้ นายอาญาสิทธิ์ ลงเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากนายอาญาสิทธิ์ ถือเป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีความมุ่งมั่นในการรับใช้พ่ีน้อง
ประชาชน ใจซื่อ มือสะอาด และมีความแข็งขันในการท างาน มุ่งพัฒนาให้เกิดความเจริญในพ้ืนที่และก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ดังที่ปรากฎภาพของการท างานในสมัยที่เคยมีต าแหน่งเป็นนายอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ
มาแล้ว” นายสัณหพจน์กล่าว  

อย่างไรก็ตาม หากมีการจัดการเลือกตั้งซ่อมขึ้นจริงหลังจากนี้ พรรคพปชร.  พร้อมที่จะเป็นทางเลือก เพ่ือหวัง
ให้พ่ีน้องประชาชนในภาคใต้ได้มีโอกาสเลือกผู้แทนที่ท างานเพ่ือประชาชนคนภาคใต้จริงๆ  และนี่เป็นความหวังของพ่ี
น้องชาวใต้กว่า 30 ปี ที่รอคอยผู้แทนของประชาชนอย่างแท้จริง 

 
 อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/898315 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/898315
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ปชป. เบรก พปชร.ใจเย็นๆ รอศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดปม"เทพไท"ก่อนค่อยคิดเรื่องเลือกตั้ง
ซ่อม 

 
"ชัยชนะ" รองโฆษกประชาธิปัตย์ เบรค "สัณหพจน์" รองโฆษกพลังประชารัฐใจเย็นเรื่องส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อม
แทน "เทพไท" ชี้ที่ผ่านมาประชาธิปัตย์มีมารยาทไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมแข่ง 

18 ก.ย.63 นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองโฆษกพรรค กล่าวถึง
กรณีท่ีนายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 2 และรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ ออกมาบอกถึงการ
ส่งผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐลงเลือกตั้งซ่อม หากนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ 
โดนศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สิ้นสภาพความเป็น ส.ส. ว่า นายสัณหพจน์ควรใจเย็นๆ อย่าล ้าหน้าผู้ใหญ่ในพรรคพลัง
ประชารัฐ ควรใจเย็นๆรอคดีให้เสร็จสิ นในศาลรัฐธรรมนูญก่อน  

ทั้งนี้ นายชัยชนะ กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมชนในสนามเลือกตั้งไม่มีกลัว ซึ่งที่ผ่านมาในเขตเลือกตั้งที่
พรรคพลังประชารัฐลงเลือกตั้งซ่อมและมีคะแนนมาล าดับสอง พรรคประชาธิปัตย์ก็มีมารยาทพอที่คิดว่าจะไม่ส่งลง
สมัคร เพราะถือว่าให้เกียรติพรรคร่วมรัฐบาล แต่ไม่ใช่ฮ้ัว และตัดสินใจโดยเหตุผลของพรรคอีกหลายประการ ส่วนที่นาย
สัณหพจน์กล่าวว่าหวังให้พ่ีน้องประชาชนในภาคใต้ได้มีโอกาสเลือกผู้แทนที่ท างานเพ่ือประชาชนคนภาคใต้เป็น
ความหวังของพ่ีน้องชาวใต้กว่า 30 ปีนั้น ชาวบ้านหวังจริงและรู้ดีว่าพรรคประชาธิปัตย์ คือ ความหวังในการท างาน
ให้กับพ่ีน้อง ไม่ใช่ได้ ส.ส.ส้มหล่น ไม่มีคุณภาพ คนในพ้ืนที่ทราบดี และครั้งนี้จะเป็นการเรียกศรัทธาจากพ่ีน้องชาวปักษ์
ใต้เพ่ือให้เห็นว่าประชาชนในภาคใต้อยู่รักและศรัทธาพรรคประชาธิปัตย์  

“อยากฝากบอกนายสัณห์พจน์ให้ไปดูแลเขตเลือกตั้งตัวเองให้ดีก่อน ว่ามีพ้ืนที่กี่อ าเภอ กี่ต าบล กี่หมู่บ้าน 
เพราะว่าที่ผ่านมานายสัณห์พจน์รู้ดีว่า ได้ท าหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ในเขตดีแค่ไหน เพราะขนาดคนอ าเภอเชียร
ใหญ่ยังถามผมมาเลย ว่า ส.ส.บ้านเขาคนไหน ท าไมถึงไม่เห็นหน้าเลย และหากมีการเลือกตั้งใหม่จริงเป็นสนามวัดใจกัน 
เดิมพันศักดิ์ศรี ไม่เคยกลัว และอยากให้นายสัณหพจน์มารับผิดชอบด้วย ไม่ใช่ถึงเวลาแล้ววิ่งหางจุกทันที”  
อ้างอิง :  

https://www.komchadluek.net/news/politic/443681?utm_source=category&utm_medium=int
ernal_referral&utm_campaign=section_politic 

 

https://www.komchadluek.net/news/politic/443681?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/443681?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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18 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:07 น.    

'ชัยชนะ'ปราม'สัณหพจน'์ใจเย็นๆต้องรอให้คดีถึงที่สุดก่อนส่งผู้สมัครสส. แทน'เทพไท' 
 

 
  

18 ก.ย.63 - นายชัยชนะ เดชเดโช สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) 
ในฐานะรองโฆษกพรรคฯ กล่าวถึงนายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 2 และรองโฆษกพรรคพลัง
ประชารัฐ(พปชร.) เปิดเผยจะส่งผู้สมัครพปชร. ชิงการเลือกตั้งที่นครศรีธรรมราช ในเขตที่ว่างลงของนายเทพไท เสน
พงศ์ ว่า ควรใจเย็นๆอย่าล้ าหน้าผู้ใหญ่ในพรรค พปชร. ขอให้ใจเย็นๆรอคดีให้เสร็จสิ้นในศาลรัฐธรรมนูญก่อน พรร ค
ประชาธิปัตย์พร้อมชนในสนามเลือกตั้ง ไม่มีกลัว ที่ผ่านมาในเขตเลือกตั้งที่พรรคพปชร.ลงเลือกตั้งซ่อมและมีคะแนนมา
ล าดับสอง เรามีมารยาทพอที่คิดว่าจะไม่ส่งลงสมัคร เพราะถือว่าให้เกียรติพรรคร่วมรัฐบาล แต่ไม่ใช่ฮ้ัว 

"การที่นายสัณหพจน์บอกว่าหวังให้พ่ีน้องประชาชนในภาคใต้ได้มีโอกาสเลือกผู้แทนที่ท างานเพ่ือประชาชนคน
ภาคใต้เป็นความหวังของพ่ีน้องชาวใต้กว่า 30 ปี นั้น ชาวบ้านหวังจริงและรู้ดีว่าพรรคประชาธิปัตย์คือความหวังในการ
ท างานให้กับพ่ีน้อง ไม่ใช่ได้ ส.ส.ส้มหล่น ไม่มีคุณภาพ คนในพ้ืนที่ทราบดี ครั้งนี้จะเป็นการเรียกศรัทธาจากพ่ีน้องชาว
ปักษ์ใต้ เพ่ือให้เห็นว่าประชาชนในภาคใต้ยังรักและศรัทธาพรรคประชาธิปัตย์" รองโฆษกปชป. กล่าว 

นายชัยชนะ กล่าวอีกว่า ฝากถึงนายสัณห์พจน์ให้ไปดูแลเขตเลือกตั้งตัวเองให้ดีก่อนว่ามีพ้ืนที่กี่อ าเภอ กี่ต าบล กี่
หมู่บ้าน เพราะว่าที่ผ่านมานายสัณห์พจน์รู้ดีว่า ได้ท าหน้าที่ส.ส ในเขตดีแค่ไหน เพราะขนาดคนอ าเภอเชียรใหญ่ยังถาม
ตนเลยว่า ส.ส.บ้านเขาคนไหนท าไมถึงไม่เห็นหน้าเลย หากมีการเลือกตั้งใหม่จริงเป็นสนามวัดใจกัน เดิมพันด้วยศักดิ์ศรี 
ไม่เคยกลัว และอยากให้นายสัณหพจน์รับผิดชอบด้วย ไม่ใช่ถึงเวลาแล้ววิ่งหางจุก 

 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/77812 

 

 

https://www.thaipost.net/main/detail/77812
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18 ก.ย. 2563 10:25 น. 

ชัยชนะ ตอก สัณหพจน์ ปม พปชร.พร้อมลงเลือกตั้งซ่อมเมืองคอน บอกควรมีมารยาท 
 
 
 
 
 
 
 
รองโฆษก ปชป.บลัฟกลับ รองโฆษก พปชร.ควรมีมารยาททางการเมือง ปมรีบชิงประกาศ พปชร.พร้อมส่งผู้สมัคร 
ส.ส.ลงสู้เลือกตั้งซ่อมที่เมืองคอน ท้า “สัณหพจน์” ถึงเวลาอย่าวิ่งหางจุกตูด 

วันที่ 18 ก.ย. นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองโฆษกพรรค กล่าวถึง
กรณี นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง รองโฆษกพรรคพลั งประชารัฐ ระบุ เตรียมส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อม ส.ส. 
นครศรีธรรมราช ของพรรคพลังประชารัฐแทน หาก นายเทพไท เสนพงศ์ ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ขาดจากการเป็น 
ส.ส. ว่า ขอให้ นายสัณหพจน์ ใจเย็นๆ อย่าล้ าหน้าผู้ใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐ ขอให้รอคดีให้เสร็จสิ้นตามกระบวนการ
ในศาลรัฐธรรมนูญก่อน ตนยืนยันว่า พรรคประชาธิปัตย์เอง ก็พร้อมชนในสนามเลือกตั้งนี้ แบบไม่มีกลัวเช่นกัน ซึ่งที่ผ่าน
มาในเขตเลือกตั้งที่พรรคพลังประชารัฐ ส่งคนลงเลือกตั้งซ่อม และมีคะแนนมาล าดับสอง พรรคประชาธิปัตย์ มีมารยาท
ทางการเมืองพอ ในการจะไม่ส่งคนลงสมัครแข่งขัน เพราะถือว่าให้เกียรติในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน แต่ไม่ใช่การ
ฮ้ัวเลือกตั้ง ซึ่งกระบวนการตัดสินใจใดๆ จะต้องผ่านขั้นตอนและเหตุผลของพรรคอีกหลายประการ 

นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ  “แต่การที่นายสัณหพจน์ ระบุว่า หวังให้พ่ีน้อง
ประชาชนในภาคใต้ได้มีโอกาสเลือกผู้แทนที่ท างานเพ่ือประชาชนคนภาคใต้ เป็นความหวังของพ่ีน้องชาวใต้กว่า 30 ปี 
นั้น ชาวบ้านหวังจริงและรู้ดีว่า พรรคประชาธิปัตย์ คือ ความหวังในการท างานให้กับพ่ีน้องประชาชน ไม่ใช่ได้ ส.ส.ส้ม
หล่น ไม่มีคุณภาพ คนในพ้ืนที่รู้กันดี ครั้งนี้จะเป็นการเรียกศรัทธาจากพ่ีน้องชาวปักษ์ใต้ เพ่ือให้เห็นว่า พ่ีน้องชาวภาคใต้ 
ยังรักและเชื่อมั่นศรัทธาพรรคประชาธิปัตย์ อยากฝากบอกนายสัณห์พจน์ให้ไปดูแลเขตเลือกตั้งตัวเองให้ดีก่อน ว่า มี
พ้ืนที่กี่อ าเภอ กี่ต าบล กี่หมู่บ้าน เพราะว่า ที่ผ่านมานายสัณห์พจน์รู้ดีว่า ได้ท าหน้าที่  ส.ส.ในเขตดีแค่ไหน เพราะขนาด
คนอ าเภอเชียรใหญ่ ยังมาถามผมเลย ว่า ส.ส.บ้านเขา คนไหน ท าไมถึงไม่เห็นหน้าเลย และหากมีการเลือกตั้งซ่อมใหม่
จริง ครั้งนี้จะเป็นสนามวัดใจกันเดิมพันศักดิ์ศรี ผมบอกได้เลยประชาธิปัตย์ไม่เคยกลัว และอยากให้นายสัณหพจน์ 
มาร่วมรับผิดชอบด้วย ไม่ใช่ถึงเวลาแล้วจะวิ่งหางจุก” นายชัยชนะ กล่าว 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1932207  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1932207
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วันท่ี 17 กันยายน 2563 - 13:14 น. 

พรรคร่วมฝ่ายค้าน ออกแถลงการณ์ หนุนสิทธิชุมนุมม็อบ 19 ก.ย. จี้รัฐปกป้อง-คุ้มครอง 
 

 
 
พรรคร่วมฝ่ายค้าน ออกแถลงการณ์ เรียกร้อง รบ.ปกป้องสิทธิการชุมนุม 19 ก.ย. 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน พรรคร่วมฝ่ายค้านออกแถลงการณ์ ค าแถลงพรรคร่วมฝ่ายค้าน เรื่องสิทธิเสรีภาพการ
แสดงออกของประชาชนและการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือหาทางออกให้กับประเทศ  ระบุว่า 

กรณีมีการชุมนุมใหญ่วันเสาร์ที่ 19 กันยายนที่จะถึงนี้ จุดยืนของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ขอแถลงให้พ่ีน้อง
ประชาชนทราบ คือ “พรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าการแสดงออกและการเรียกร้องของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและ
ประชาชนภายใต้กรอบกฎหมายเป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตามระบอบประชาธิปไตย เป็นสิ่งที่ถูกต้องและสามารถ
กระท าได้ รัฐบาลต้องให้การคุ้มครองและอ านวยความสะดวกให้การแสดงออกดังกล่าวเป็นไปได้อย่างเสรี   รัฐบาลต้อง
เปิดพ้ืนที่สาธารณะที่ปลอดภัยในการแสดงออกของประชาชนโดยปราศจากการคุกคาม แทรกแซง ให้ร้าย และด้อยค่า
ของการแสดงออกดังกล่าว ไม่ท าลายความคิดเสรีด้วยการใช้เครื่องมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้กฎหมายที่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง การนิ่งเฉยปล่อยให้มีการใช้ความรุนแรง การใช้อาวุธสลายการชุมนุมและการกักขังหน่วงเหนี่ยว เป็นต้น”  
“นอกจากนี้พรรคฝ่ายค้านขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันผลักดันร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 256 สนับสนุนให้มี
สภาร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยทั้งหมดต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน” 
“เรียกร้องให้วุฒิสภาร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาโดยเฉพาะการ
เลือกนายกฯ จะต้องถูกยกเลิก ขอเรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเพ่ือยุติความขัดแย้ง
ที่นับวันจะขยายตัวไม่มีที่สิ้นสุด” 
   
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2351929 
 
 
 
 
 

 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2351929
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/57%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B9%84.jpg
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17 ก.ย. 2563 13:41 น. 

พรรคฝ่ายค้าน จี้รัฐคุ้มครองประชาชนแสดงออกตามสิทธิ ขอทุกฝ่ายร่วมแก้ รธน. 
 

 
 

“สมพงษ์” น าพรรคร่วมฝ่ายค้าน แถลง 3 ข้อ เรียกร้องทุกฝ่ายร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญหาทางออกให้ประเทศ จี้รัฐ
เปิดพื้นที่สาธารณะปลอดภัยให้นักศึกษาประชาชนแสดงออก ขอ ส.ว.เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

วันที่ 17 ก.ย. 2563 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร น า
ตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน แถลงเรื่อง สิทธิเสรีภาพการแสดงออกของประชาชน และการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือหาทาง
ออกให้กับประเทศ โดยระบุว่า ด้วยสถานการณ์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เข้าสู่ภาวะวิกฤติจากการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่ผิดพลาดและไร้ซึ่งประสิทธิภาพ ไร้ขื่อแปในการอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน สร้างสังคมที่มี
แต่ความขัดแย้ง และสร้างรัฐธรรมนูญที่ก่อให้เกิดสารพัดปัญหา จนน าไปสู่ทางตันของประเทศในปัจจุบัน จนเกิดกระแส
เรียกร้องของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทุกเพศทุกวัยในวงกว้าง และจะมีการชุมนุมใหญ่ในวันที่ 19 ก.ย. 
2563 นั้น พรรคร่วมฝ่ายค้านขอแถลง 3 ข้อ ดังนี้ 
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
1. พรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่า การแสดงออกและการเรียกร้องของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนภายใต้กรอบ
กฎหมาย เป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตามระบอบประชาธิปไตย เป็นสิ่งที่ถูกต้องและสามารถกระท าได้ รัฐบาลต้อง
คุ้มครองและอ านวยความสะดวกให้การแสดงออกดังกล่าวเป็นไปได้อย่างเสรี รัฐบาลต้องเปิดพ้ืนที่สาธารณะที่ปลอดภัย
ในการแสดงออกของประชาชน โดยปราศจากการคุกคาม แทรกแซง ให้ร้าย และด้อยค่าการแสดงออกดังกล่าว  รัฐบาล
ต้องไม่ท าลายความคิดเสรีของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ด้วยการใช้เครื่องมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้
กฎหมายที่บิดเบือนข้อเท็จจริง การนิ่งเฉยปล่อยให้มีการใช้ความรุนแรง การใช้อาวุธสลายการชุมนุม และกักขังหน่วง
เหนี่ยว เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อเรียกร้องต่างๆ ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ควรจะต้องมีการน าไปสู่การ
พิจารณาด้วยความพินิจพิเคราะห์ถึงข้อดี ข้อเสีย ความเหมาะสม อย่างละเอียดถี่ถ้วนและเป็นธรรม เพ่ือเป็นการร่วมกัน
หาทางออกท่ีเหมาะสมให้กับสังคมไทย  
2. หนึ่งในข้อเรียกร้องที่ส าคัญของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนในวงกว้าง คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะ
รัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นผลจากการสืบทอดอ านาจและความต้องการรักษาอ านาจของ คสช. เป็นเหมือนมะเร็ง
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ร้ายที่กัดกร่อนท าลายประเทศชาติ และน าพาประเทศมาสู่ทางตัน ไร้หนทางออก  พรรคร่วมฝ่ายค้านจึงขอเรียกร้องให้
ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ร่วมกันผลักดันร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
มาตรา 256 ที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันที่ 23-24 ก.ย. 2563 ซึ่งสนับสนุนให้มี ส.ส.ร. เพ่ือร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ โดยที่ ส.ส.ร. ทั้งหมดต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพ่ีน้องประชาชน น าไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
เพ่ือปลดล็อกประเทศจากทางตันในปัจจุบัน พรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าหาก ส.ส.ร. มิได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
โดยตรง จะเป็นช่องทางให้คนเฉพาะบางกลุ่มหรือฝ่ายผู้มีอ านาจสามารถเข้ามาแทรกแซงและบิดเบือนเจตนารมณ์ของ
ประชาชนได ้
3. พรรคร่วมฝ่ายค้านขอเรียกร้องให้ ส.ว. ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับอ านาจของ ส.ว. 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ านาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 272 ต้องถูกยกเลิก พวกเราเรียกร้องให้ ส.ว. เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคมหาทางออกให้ประเทศ  เพ่ือท าให้รัฐธรรมนูญเป็น
ประชาธิปไตยให้มากที่สุด และสามารถสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนได้ตรงตามความเป็นจริ งที่สุด เพ่ือยุติความ
ขัดแย้งที่นับวันจะขยายตัวไม่มีที่สิ้นสุด. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1931669 
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6 พรรคฝ่ายค้านแถลงหนุนม็อบ19 ก.ย.น้ี 
"สมพงษ์" อ่านแถลงการณ์พรรคร่วมฝ่ายค้าน หนุนสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของประชาชนและการแก้ไข รธน. 
 

 
 

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทยและผู้น าฝ่ายค้าน อ่านแถลงการณ์พรรคร่วมฝ่ายค้าน เรื่อง สิทธิ
เสรีภาพการแสดงออกของประชาชน และการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือหาทางออกให้กับประเทศว่า ด้วยสถานการณ์ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เข้าสู่ภาวะวิกฤติจากการบริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาด และไร้ซึ่งประสิทธิภาพ 
ไร้ขื่อแปในการอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน สร้างสังคมที่มีแต่ความขัดแย้ง และสร้างรัฐธรรมนูญที่ก่อให้เกิด
สารพัดปัญหา จนน าไปสู่ทางตันของประเทศในปัจจุบัน จนเกิดกระแสเรียกร้องของนักเรียน นิสิตนักศึกษา และ
ประชาชนทุกเพศทุกวัยในวงกว้าง และจะมีการชุมนุมใหญ่ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 นั้น พรรคร่วมฝ่ายค้าน เห็น
ว่า การแสดงออกและการเรียกร้องของนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนภายใต้กรอบกฎหมาย เป็นสิทธิเสรีภาพ
ขั้นพ้ืนฐานตามระบอบประชาธิปไตย เป็นสิ่งที่ถูกต้องและสามารถกระท าได้ รัฐบาลต้องคุ้มครองและอ านวยความ
สะดวกให้การแสดงออกดังกล่าวเป็นไปได้อย่างเสรี และต้องเปิดพ้ืนที่สาธารณะที่ปลอดภัยในการแสดงออกของ
ประชาชน โดยปราศจากการคุกคาม แทรกแซง ให้ร้าย และด้อยค่าการแสดงออกดังกล่าว ส่วนหนึ่งในข้อเรียกร้องที่
ส าคัญของนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนในวงกว้าง คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันเป็นผลจากการสืบทอดอ านาจและความต้องการรักษาอ านาจของ คสช. เป็นเหมือนมะเร็งร้ายที่กัดกร่อนท าลาย
ประเทศชาติ และน าพาประเทศมาสู่ทางตัน ไร้หนทางออก พรรคร่วมฝ่ายค้านจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่าย ร่วมกันผลักดัน
ร่างแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันที่ 23-24 กันยายน 2563 ซึ่ง
สนับสนุนให้มี ส.ส.ร.เพ่ือร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม ่

ขณะดียวกัน พรรคร่วมฝ่ายค้าน ขอเรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภาร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ านาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 272 
ต้องถูกยกเลิก จึงขอให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคมหาทางออกให้ประเทศ 
เพ่ือท าให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยให้มากท่ีสุด เพ่ือยุติความขัดแย้งท่ีนับวันจะขยายตัวไม่มีที่สิ้นสุด 
อ้างอิง : https://www.innnews.co.th/politics/news_773954/ 
  

https://www.innnews.co.th/politics/news_773954/


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

19 

 

 

 

 

17 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14:00 น.    

พรรคร่วมฝ่ายค้านแถลงท่าทีชุมนุมใหญ่ รัฐต้องไม่ปิดกั้นเสรีภาพ ทุกฝ่ายดันร่างแก้ รธน. 
ปลดล็อกประเทศ 
 

 
 

17 ก.ย.63 - ที่ห้องผู้น าฝ่ายค้าน ชั้น 3 อาคารรัฐสภา หัวหน้าพรรค 6 พรรคฝ่ายค้าน น าโดยนายสมพงษ์ อมร
วิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพ่ือไทย ในฐานะผู้น าฝ่ายค้าน ร่วมกันแถลงท่าทีพรรคฝ่ายค้านต่อประเด็นสิทธิเสรีภาพการ
แสดงออกของประชาชน และการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อหาทางออกให้กับประเทศ มีเนื้อหาดังนี้ 

ด้วยสถานการณ์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เข้าสู่ภาวะวิกฤติจากการบริหารราชการแผ่นดินที่
ผิดพลาดและไร้ซึ่งประสิทธิภาพ ไร้ขื่อแปในการอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน สร้างสังคมที่มีแต่ความขัดแย้ง 
และสร้างรัฐธรรมนูญที่ก่อให้เกิดสารพัดปัญหา จนน าไปสู่ทางตันของประเทศในปัจจุบัน จนเกิดกระแสเรียกร้องของ
นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทุกเพศทุกวัยในวงกว้าง และจะมีการชุมนุมใหญ่ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 
นั้น พรรคร่วมฝ่ายค้านขอแถลงให้พี่น้องประชาชนทราบ ดังนี้ 
1. พรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่า การแสดงออกและการเรียกร้องของนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนภายใต้กรอบ
กฎหมาย เป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตามระบอบประชาธิปไตย เป็นสิ่งที่ถูกต้องและสามารถกระท าได้ รัฐบาลต้อง
คุ้มครองและอ านวยความสะดวกให้การแสดงออกดังกล่าวเป็นไปได้อย่างเสรี รัฐบาลต้องเปิดพ้ืนที่สาธารณะที่ปลอดภัย
ในการแสดงออกของประชาชน โดยปราศจากการคุกคาม แทรกแซง ให้ร้าย และด้อยค่าการแสดงออกดังกล่าว 
รฐับาลต้องไม่ท าลายความคิดเสรีของนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชน ด้วยการใช้เครื่องมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
ใช้กฎหมายที่บิดเบือนข้อเท็จจริง การนิ่งเฉยปล่อยให้มีการใช้ความรุนแรง การใช้อาวุธสลายการชุมนุม และกักขังหน่วง
เหนี่ยว เป็นต้น ทั้งนี้ข้อเรียกร้องต่างๆ ของนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนควรจะต้องมีการน าไปสู่การพิจารณา
ด้วยความพินิจพิเคราะห์ถึงข้อดี ข้อเสีย ความเหมาะสมอย่างละเอียดถี่ถ้วนและเป็นธรรม ทั้งนี้เพ่ือเป็นการร่วมกัน
หาทางออกท่ีเหมาะสมให้กับสังคมไทย 
2.หนึ่งในข้อเรียกร้องที่ส าคัญของนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนในวงกว้าง คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะ
รัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นผลจากการสืบทอดอ านาจและความต้องการรักษาอ านาจของ คสช. เป็นเหมือนมะเร็ง
ร้ายที่กัดกร่อนท าลายประเทศชาติ และน าพาประเทศมาสู่ทางตัน ไร้หนทางออก 
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พรรคร่วมฝ่ายค้านจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกันผลักดันร่าง
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในวันที่ 23-24 กันยายน 2563 ซึ่งสนับสนุน
ให้มี ส.ส.ร.เพ่ือร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยที่ ส.ส.ร.ทั้งหมดต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพ่ีน้องประชาชน เพ่ือ
น าไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เพ่ือปลดล็อกประเทศจากทางตันในปัจจุบัน พรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าหาก ส.ส.ร. มิ
ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง จะเป็นช่องทางให้คนเฉพาะบางกลุ่มหรือฝ่ายผู้มีอ านาจสามารถเข้ามา
แทรกแซงและบิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชนได้ 
3.พรรคร่วมฝ่ายค้านขอเรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภาร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับอ านาจของ
สมาชิกวุฒิสภา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ านาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 272 ต้องถูกยกเลิก พวกเราเรียกร้องให้
สมาชิกวุฒิสภาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคมหาทางออกให้ประเทศ เพ่ือท าให้
รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยให้มากที่สุด และสามารถสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนได้ตรงตามความเป็นจริงที่สุด 
เพ่ือยุติความขัดแย้งท่ีนับวันจะขยายตัวไม่มีที่สิ้นสุด 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/77729 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.posttoday.com/politic/news/633199 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  
https://www.bangkokbiznews.com/politics/list?utm_source=menu_header&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=politics 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_4928875 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.prachachat.net/politics/news-523004 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.naewna.com/politic/518974 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/77729
https://www.posttoday.com/politic/news/633199
https://www.bangkokbiznews.com/politics/list?utm_source=menu_header&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/politics/list?utm_source=menu_header&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.khaosod.co.th/politics/news_4928875
https://www.prachachat.net/politics/news-523004
https://www.naewna.com/politic/518974
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วันท่ี 18 ก.ย. 2563 เวลา 09:33 น. 

ศรีสุวรรณเตือนฝ่ายค้านหนุนม็อบมีโทษถึงยุบพรรค 
 

 
 

ศรีสุวรรณ จรรยา เตือนฝ่ายค้านหนุนม็อบ19กันยาผิดกฎหมายมีโทษถึงข้ันยุบพรรคการเมือง 
กรณีพรรคฝ่ายค้าน ออกแถลงการณ์เรียกร้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดพ้ืนที่ให้ชุมนุม 19 กันยายน ชี้ไม่มี

ที่ใดปลอดภัยเท่ากับสถาบันการศึกษา พร้อมจี้รัฐบาลรับฟังข้อเรียกร้องพาประเทศออกจากวิกฤต 
นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคม องค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า "เตือนด้วย

ความหวังดี 6 พรรคฝ่านค้าน ประกาศหนุนม็อบ 19 ก.ย. ระวังจะเข้าข่ายความผิดตาม ม.92 (2) พ.ร.ป.พรรคการเมือง 
60 โทษถึงข้ันยุบพรรคเลยนะครับ" 

 
อ้างอิง : https://www.posttoday.com/politic/news/633266 
 
  

https://www.posttoday.com/politic/news/633266
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18 ก.ย. 2563 10:08 น. 

ศรีสุวรรณ เตือน 6 พรรคฝ่ายค้าน หนุน นศ.ชุมนุม 19 กันยา โทษถึงยุบพรรค 
 

 
 

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์ รธน.ไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ถึง 6 พรรคฝ่ายค้าน ฝากเตือน
ด้วยความหวังดี ประกาศสนับสนุน ผู้ชุมนุม 19 ก.ย. ระวังโทษถึงยุบพรรค 

วันที่ 18 ก.ย. จากกรณีที่ 6 พรรคฝ่ายค้าน ร่วมออกแถลงการณ์ เรียกร้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดพ้ืนที่
ให้ชุมนุม 19 ก.ย. โดยชี้ว่า ไม่มีที่ใดปลอดภัยเท่ากับสถาบันการศึกษา พร้อมกดดันให้รัฐบาลรับฟังข้อเรียกร้องพา
ประเทศออกจากวิกฤติ  

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว  ศรีสุวรรณ 
จรรยา  ว่า "เตือนด้วยความหวังดี 6 พรรคฝ่านค้าน ประกาศหนุนผู้ชุมนุม 19 ก.ย.นี้ ระวังจะเข้าข่ายความผิดตาม ม.92 
(2) พ.ร.ป.พรรคการเมือง 60 โทษถึงข้ันยุบพรรคเลยนะครับ" 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1932195 
  

https://www.facebook.com/285420741582745/photos/a.337826293008856/2234278146696985/
https://www.facebook.com/285420741582745/photos/a.337826293008856/2234278146696985/
https://www.thairath.co.th/news/politic/1932195
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17 กันยายน 2563 19:26 น.   

กสม. ออกแถลงการณ์เรื่องข้อห่วงใย 
ต่อสถานการณ์การชุมนุม ในวันที่ 19 ก.ย. 63 
 

 
ตามที่ปรากฏสถานการณ์การชุมนุมและเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน 

ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา และกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้เผยแพร่ข่าวว่าจะจัดกิจกรรม
ชุมนุมทางการเมืองในวันที่ 19 กันยายน 2563 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นั้น 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ติดตามสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
และมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งว่า การใช้เสรีภาพในการชุมนุม การแสดงความคิดเห็น และการเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในมุมมองที่แตกต่างกัน สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์การละเมิดกฎหมายที่มีความรุนแรงและส่งผลกระทบด้านสิทธิ
มนุษยชน กสม. จึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชนและแนวทางปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เสรีภาพในการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็น รวมถึงการจัดการการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความสงบและสันติวิธี ดังนี้ 
1.การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ และการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น เป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานอันได้รับ
การรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยเป็นภาคี การจ ากัดเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธจะกระท ามิได้ รัฐ
พึงงดเว้นการเข้าแทรกแซงด้วยประการใด ๆ และดูแลอ านวยความสะดวกตามสมควรแก่ประชาชน อย่างไรก็ ตาม การ
ใช้เสรีภาพในการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นจะต้องเป็นไปโดยสงบเรียบร้อย และค านึงถึงการเคารพสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอื่น เนื่องจากเสรีภาพในเรื่องดังกล่าว มิใช่เป็นเสรีภาพที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองไว้อย่างบริบูรณ์ 
แต่อาจถูกจ ากัดได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน หรือป้องกันสุขภาพของ
ประชาชน ตามนัยมาตรา 34 และมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งมสีาระส าคัญ
ที่สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 19 และข้อ 21 
2.เพ่ือให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนดังกล่าวข้างต้น กสม. จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
2.1. รัฐบาล หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้อง 
1.ควรวางนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้
เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ อาทิ การจัดสถานที่และบริการขั้นพ้ืนฐาน การจัดจราจร และการดูแลความปลอดภัยของ
ผู้ชุมนุม การจ ากัดการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นอันเป็นเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของ
ประชาชนภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย ควรถือเป็นข้อยกเว้นที่พึงกระท าเฉพาะในกรณีจ าเป็นอันมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ภายในกรอบของกฎหมายเท่านั้น และไม่ควรมีการสร้างเงื่อนไขอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความรุนแรง 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200917/561275bf95586498a97e48cfc34985ced5e96941f5a6f48b3877153098a491b0.jpg?itok=nobQgh4K
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2.ควรหลีกเลี่ยงการใช้ก าลังในการรักษาความสงบเรียบร้อยในการชุมนุม หากมีความจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะต้อง
ใช้มาตรการต่าง ๆ เพ่ือยุติเหตุการณ์การละเมิดกฎหมายและมีความรุนแรงอันอาจเกิดขึ้นในการชุมนุม ซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับความจ าเป็นและความได้สัดส่วน โดยจะต้องก าหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวประกาศเตือนให้ผู้
ชุมนุมได้ทราบล่วงหน้าอย่างชัดแจ้ง รวมถึงชี้แจงถึงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องมีการน ามาตรการนั้น  ๆมาใช้ 
3.ควรน าหลักการส าคัญ 10 ประการส าหรับการจัดการการชุมนุมอย่างเหมาะสม (10 Principles for the proper 
management of assemblies) ที่จัดท าโดยผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติมาปรับใช้ตามสมควรแก่
กรณี อาทิ รัฐต้องเคารพและดูแลสิทธิทุกประการของผู้ที่เข้าร่วมในการชุมนุม การจ ากัดการชุมนุมโดยสันติใด ๆ ต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมจะต้อง ไม่
แทรกแซงสิทธิในความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิอ่ืน ๆ ที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ท าได้ เป็นต้น 
2.2. ผู้จัดการชุมนุมและผู้ใช้เสรีภาพในการชุมนุม 
1.ผู้จัดการชุมนุมและผู้ใช้เสรีภาพในการชุมนุมควรตระหนักว่า เสรีภาพในการชุมนุมมิใช่เป็นเสรีภาพที่ได้รับการรับรอง
และคุ้มครองไว้อย่างบริบูรณ์ และพึงใช้เสรีภาพดังกล่าวด้วยความระมัดระวังให้อยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ มีการ
จัดระบบการควบคุมดูแลการชุมนุมให้เป็นไปโดยสงบเรียบร้อย ป้องกันมิให้เกิดความรุนแรงหรือสร้างเงื่อนไขที่อาจท า
ให้เกิดความรุนแรง รวมทั้งค านึงถึงการเคารพสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
2.ผู้จัดการชุมนุมและกลุ่มผู้ชุมนุมควรมีหน้าที่ร่วมกัน ท าให้การชุมนุมเป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ โดยยึดถือหลัก
สิทธิมนุษยชนและแนวทางสันติวิธี หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยค าที่มีลักษณะ ยั่วยุให้มีการใช้ความรุนแรง สร้างความเกลียดชัง
หรือคุกคามต่อผู้มีความเห็นต่าง 
2.3. สื่อมวลชนและประชาชนทุกภาคส่วน 
1.สื่อมวลชนควรน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง ครบถ้วนรอบด้าน เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ อย่างเป็นอิสระ 
เที่ยงตรง ระมัดระวังไม่ให้มีการเสนอข่าว หรือการแสดงความเห็น หรือเนื้อหาใด ๆ ที่จะท าให้เกิดความเกลียดชังหรือ
ยั่วยุให้เกิดความรุนแรง 
2.ประชาชนทุกภาคส่วนควรติดตามสถานการณ์อย่างรอบด้าน โดยรับฟังข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มต่าง ๆ ที่แสดงความ
คิดเห็นและการแสดงออกซึ่งความเชื่อและความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันอย่างระมัดระวัง และเคารพในสิทธิ
และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกที่แตกต่างกันของทุกฝ่าย 

กสม. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพึงตระหนักและเคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งกันและกันอย่างเคร่งครัด 
ตลอดจนแสวงหาแนวทางหรือจัดให้มีกระบวนการเพ่ือหาข้อสรุปอันเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายตามแนวทางสันติวิธี อัน
สอดคล้องกับวิถีทางในระบอบประชาธิปไตย โดยค านึงถึงประโยชน์และความสงบสุขของประเทศชาติและประชาชน
เป็นส าคัญ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
กันยายน 2563 
 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/183119 
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17 Sep 2020 20:05 น. 

"กสม."ห่วงสถานการณ์ชุมนุม 19 ก.ย. เรียกร้องทุกฝ่ายยึดหลัก"สงบ-สันติวิธี"   
 

 
 

‘กสม.’ออกแถลงการณ์ ห่วงใยสถานการณ์ชุมนุม 19 กันยายน เรียกร้องทุกฝ่ายยึดหลักความสงบ-สันติวิธี   
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)ออกแถลงการณ์เรื่อง ข้อห่วงใยต่อ

สถานการณ์การชุมนุม ในวันที่ 19 กันยายน 2563  เนื้อหาระบุว่า 
ตามที่ปรากฏสถานการณ์การชุมนุมและเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน 

ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา และกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้เผยแพร่ข่าวว่าจะจัดกิจกรรม
ชุมนุมทางการเมืองในวันที่ 19 กันยายน 2563 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นั้น 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ติดตามสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
และมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งว่า การใช้เสรีภาพในการชุมนุม การแสดงความคิดเห็น และการเคลื่อนไหวทางการเมือง
ในมุมมองที่แตกต่างกัน สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์การละเมิดกฎหมายที่มีความรุนแรงและส่งผลกระทบด้านสิทธิ
มนุษยชน 
กสม. จึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชนและแนวทางปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้องกับการใช้เสรีภาพ
ในการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็น รวมถึงการจัดการการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความสงบและสันติวิธี  ดังนี้ 
1. การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ และการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น เป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานอันได้รับ
การรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยเป็นภาคี การจ ากัดเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธจะกระท ามิได้ รัฐ
พึงงดเว้นการเข้าแทรกแซงด้วยประการใด ๆ และดูแลอ านวยความสะดวกตามสมควรแก่ประชาชน 
  
อย่างไรก็ตาม การใช้เสรีภาพในการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นจะต้องเป็นไปโดยสงบเรียบร้อย และค านึงถึงการ
เคารพสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น เนื่องจากเสรีภาพ 
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ในเรื่องดังกล่าว มิใช่เป็นเสรีภาพที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองไว้อย่างบริบูรณ์ แต่อาจถูกจ ากัดได้ตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  หรือป้องกันสุขภาพของประชาชน ตาม
นัยมาตรา 34 และมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560 ซึ่งมีสาระส าคัญที่สอดคล้อง
กับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 19 และข้อ 21 
2. เพ่ือให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนดังกล่าวข้างต้น กสม. จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
2.1 รัฐบาล หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้อง 
 (1) ควรวางนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ
ใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ อาทิ การจัดสถานที่และบริการขั้นพ้ืนฐาน การจัดจราจร และการดูแลความปลอดภัย
ของผู้ชุมนุม การจ ากัดการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นอันเป็นเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน
ของประชาชนภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย ควรถือเป็นข้อยกเว้นที่พึงกระท าเฉพาะในกรณีจ าเป็นอันมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ภายในกรอบของกฎหมายเท่านั้น และไม่ควรมีการสร้างเงื่อนไขอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความรุนแรง 
 (2) ควรหลีกเลี่ยงการใช้ก าลังในการรักษาความสงบเรียบร้อยในการชุมนุม หากมีความจ าเป็นที่มิ อาจหลีกเลี่ยงได้ที่
จะต้องใช้มาตรการต่าง ๆ เพ่ือยุติเหตุการณ์การละเมิดกฎหมายและมีความรุนแรงอันอาจเกิดขึ้นในการชุมนุม ซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับความจ าเป็นและความได้สัดส่วน โดยจะต้องก าหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวประกาศเตือนให้ผู้
ชุมนุมได้ทราบล่วงหน้าอย่างชัดแจ้ง รวมถึงชี้แจงถึงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องมีการน ามาตรการนั้น ๆ มาใช้  
 (3) ควรน าหลักการส าคัญ 10 ประการส าหรับการจัดการการชุมนุมอย่างเหมาะสม (10 Principles for the proper 
management of assemblies) ที่จัดท าโดยผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติมาปรับใช้ตามสมควรแก่
กรณี อาทิ รัฐต้องเคารพและดูแลสิทธิทุกประการของผู้ที่เข้าร่วมในการชุมนุม การจ ากัดการชุมนุมโดยสันติใด ๆ ต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมจะต้องไม่
แทรกแซงสิทธิในความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิอ่ืน ๆ ที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ท าได้ เป็นต้น 
  2.2 ผู้จัดการชุมนุมและผู้ใช้เสรีภาพในการชุมนุม 
(1) ผู้จัดการชุมนุมและผู้ใช้เสรีภาพในการชุมนุมควรตระหนักว่า เสรีภาพในการชุมนุมมิใช่เป็นเสรีภาพที่ได้รับการรับรอง
และคุ้มครองไว้อย่างบริบูรณ์ และพึงใช้เสรีภาพดังกล่าวด้วยความระมัดระระวังให้อยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ มี
การจัดระบบการควบคุมดูแลการชุมนุมให้เป็นไปโดยสงบเรียบร้อย ป้องกันมิให้เกิดความรุนแรงหรือสร้างเงื่อนไขที่อาจ
ท าให้เกิดความรุนแรง รวมทั้งค านึงถึงการเคารพสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
  
 (2) ผู้จัดการชุมนุมและกลุ่มผู้ชุมนุมควรมีหน้าที่ร่วมกัน ท าให้การชุมนุมเป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ โดยยึดถือ
หลักสิทธิมนุษยชนและแนวทางสันติวิธี หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยค าที่มีลักษณะยั่วยุให้มีการใช้ความรุนแรง สร้างความ
เกลียดชังหรือคุกคามต่อผู้มีความเห็นต่าง 
 2.3 สื่อมวลชนและประชาชนทุกภาคส่วน 
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 (1) สื่อมวลชนควรน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง ครบถ้วนรอบด้าน เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ อย่างเป็นอิสระ 
เที่ยงตรง ระมัดระวังไม่ให้มีการเสนอข่าว หรือการแสดงความเห็น หรือเนื้อหาใด ๆ ที่จะท าให้เกิดความเกลียดชังหรือ
ยั่วยุให้เกิดความรุนแรง 
 (2) ประชาชนทุกภาคส่วนควรติดตามสถานการณ์อย่างรอบด้าน โดยรับฟังข้อมูลข่าวสารจากกลุ่มต่าง ๆ ที่แสดงความ
คิดเห็นและการแสดงออกซึ่งความเชื่อและความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันอย่างระมัดระวัง และเคารพในสิทธิ
และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกที่แตกต่างกันของทุกฝ่าย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องจะพึงตระหนักและเคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งกันและกัน  อย่างเคร่งครัด ตลอดจนแสวงหาแนวทางหรือจัดให้มี
กระบวนการเพ่ือหาข้อสรุปอันเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายตามแนวทางสันติวิธี อันสอดคล้องกับวิถีทางในระบอบ
ประชาธิปไตย โดยค านึงถึงประโยชน์และความสงบสุขของประเทศชาติและประชาชนเป็นส าคัญ 
 
อ้างอิง :  
https://www.thansettakij.com/content/politics/449548?utm_source=homepage&utm_medium=intern
al_referral&utm_campaign=politics 
 
  
  

https://www.thansettakij.com/content/politics/449548?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.thansettakij.com/content/politics/449548?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics


 

  
คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลติข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ตดิตอ่ 17920-17924 

28 

 

 

 

17 กันยายน 2563 

กสม. ห่วง 'ม็อบ 19 ก.ย.' ใช้เสรีภาพสุ่มเสี่ยงละเมิดกฎหมาย 
 

 

 
กสม. ห่วง "ม็อบ 19 ก.ย." ใช้เสรีภาพสุ่มเสี่ยงละเมิดกฎหมาย หลีกเลี่ยงถ้อยค าคุกคามผู้มีความเห็นต่าง 

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.63  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์ เรื่อง "ข้อห่วงใยต่อ
สถานการณ์การชุมนุม ในวันที ่19 กันยายน 2563" ระบุว่า ตามท่ีปรากฏสถานการณ์การชุมนุมและเรียกร้องทางการ
เมืองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา และกลุ่มแนวร่วม
ธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้เผยแพร่ข่าวว่าจะจัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองในวันที่ 19 กันยายน 2563 ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นั้น 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ติดตามสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมี
ความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งว่า การใช้เสรีภาพในการชุมนุม การแสดงความคิดเห็น และการเคลื่อนไหวทางการเมืองใน
มุมมองที่แตกต่างกัน สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์การละเมิดกฎหมายที่มีความรุนแรงและส่งผลกระทบด้าน สิทธิ
มนุษยชน กสม. จึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชนและแนวทางปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เสรีภาพในการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็น รวมถึงการจัดการการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความสงบและสันติวิธี ดังนี้ 
1. การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ และการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น เป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานอันได้รับ
การรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยเป็นภาคี การจ ากัดเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธจะกระท ามิได้ รัฐ
พึงงดเว้นการเข้าแทรกแซงด้วยประการใด ๆ และดูแลอ านวยความสะดวกตามสมควรแก่ประชาชน อย่างไรก็ตาม การ
ใช้เสรีภาพในการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นจะต้องเป็นไปโดยสงบเรียบร้อย และค านึงถึงการเคารพสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอื่น เนื่องจากเสรีภาพในเรื่องดังกล่าว มิใช่เป็นเสรีภาพที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองไว้อย่างบริบูรณ์ 
แต่อาจถูกจ ากัดได้ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  หรือป้องกันสุขภาพของ
ประชาชน ตามนัยมาตรา 34 และมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560 ซึ่งมี
สาระส าคัญที่สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 19 และข้อ 21 
2. เพ่ือให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนดังกล่าวข้างต้น กสม. จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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2.1 รัฐบาล หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
 ควรวางนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ

ใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ อาทิ การจัดสถานที่และบริการขั้นพ้ืนฐาน การจัดจราจร และการดูแลความ
ปลอดภัยของผู้ชุมนุม การจ ากัดการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นอันเป็น
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชนภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย ควรถือเป็นข้อยกเว้นที่พึงกระท าเฉพาะ
ในกรณีจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ภายในกรอบของกฎหมายเท่านั้น และไม่ควรมีการสร้างเงื่อนไขอันอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดความรุนแรง 

 ควรหลีกเลี่ยงการใช้ก าลังในการรักษาความสงบเรียบร้อยในการชุมนุม หากมีความจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่
จะต้องใช้มาตรการต่าง ๆ เพ่ือยุติเหตุการณ์การละเมิดกฎหมายและมีความรุนแรงอันอาจเกิดขึ้นในการชุมนุม ซึ่ง
จะต้องสอดคล้องกับความจ าเป็นและความได้สัดส่วน โดยจะต้องก าหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวประกาศ
เตือนให้ผู้ชุมนุมได้ทราบล่วงหน้าอย่างชัดแจ้ง รวมถึงชี้แจงถึงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องมีการน ามาตรการนั้น ๆ มา
ใช้ 

 ควรน าหลักการส าคัญ 10 ประการส าหรับการจัดการการชุมนุมอย่างเหมาะสม (10 Principles for the proper 
management of assemblies) ที่จัดท าโดยผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติมาปรับใช้ตามสมควร
แก่กรณี อาทิ รัฐต้องเคารพและดูแลสิทธิทุกประการของผู้ที่เข้าร่วมในการชุมนุม การจ ากัดการชุมนุมโดยสันติใด ๆ 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม
จะต้องไม่แทรกแซงสิทธิในความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิอ่ืน ๆ ที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ท าได้ เป็นต้น 

2.2 ผู้จัดการชุมนุมและผู้ใช้เสรีภาพในการชุมนุม 
 ผู้จัดการชุมนุมและผู้ใช้เสรีภาพในการชุมนุมควรตระหนักว่า เสรีภาพในการชุมนุมมิใช่เป็นเสรีภาพที่ได้รับการรับรอง

และคุ้มครองไว้อย่างบริบูรณ์ และพึงใช้เสรีภาพดังกล่าวด้วยความระมัดระวังให้อยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ มี
การจัดระบบการควบคุมดูแลการชุมนุมให้เป็นไปโดยสงบเรียบร้อย ป้องกันมิให้เกิดความรุนแรงหรือสร้างเงื่อนไขที่
อาจท าให้เกิดความรุนแรง รวมทั้งค านึงถึงการเคารพสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

 ผู้จัดการชุมนุมและกลุ่มผู้ชุมนุมควรมีหน้าที่ร่วมกัน ท าให้การชุมนุมเป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ โดยยึดถือ
หลักสิทธิมนุษยชนและแนวทางสันติวิธี หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยค าที่มีลักษณะยั่วยุให้มีการใช้ความรุนแรง สร้างความ
เกลียดชังหรือคุกคามต่อผู้มีความเห็นต่าง 

 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/898313?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=politics 
 
 
 
  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/898313?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/898313?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politics
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18 กันยายน 2563 09:15 น.   

"เทพไท" ยก 3 เงื่อนไขท าคนร่วมม็อบเพ่ิม เตือน "บิ๊กตู่"เร่งแสดงจุดยืนแก้ รธน. 
 

 
 

เมื่อวันที่ 18 ก.ย.นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การชุมนุมของกลุ่ม
นักศึกษาปลดแอก ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายนนี้ว่า การชุมนุมครั้งนี้ ถ้าจะมีผู้เข้าร่วมการชุมนุมเป็นจ านวนมาก ก็น่าจะมา
จากเหตุผล3ประการ คือ 

 1.มีการโหมโรงการชุมนุมมาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดแฟลซม็อบในสถานที่ต่างๆมาหลายครั้ง และทุกครั้งก็มี
ผู้เข้าร่วมการชุมนุมเป็นจ านวนมาก มีการสร้างกระแสข้อเรียกร้อง สะสมมวลชน มาโดยตลอด จนเป็นที่ยอมรับจาก
มวลชนอย่างกว้างขวาง 

2.จากท่าทีของผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้ออกประกาศห้ามการชุมนุ มในบริเวณพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนถึงขั้นต้องออกประกาศปิดมหาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่ 19-20 กันยายนนี้ ซึ่งเป็นการแสดง
ท่าทีปฏิเสธการชุมนุมของนักศึกษา ซึ่งส่วนหนึ่งที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เอง จึงท าให้เกิดแรงกดดัน
จากมวลชนที่ต้องการอยากจะใช้สถานที่ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นฐานที่มั่นในการชุมนุมครั้งนี้ เมื่อทาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปฏิเสธกลุ่มนักศึกษาเหล่านี้ จึงท าให้มวลชนมีความรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ใช่
มหาวิทยาลัยของประชาชนเหมือนในอดีตที่ผ่านมา 

 3.ท่าทีของรัฐบาลที่มีต่อข้อเรียกร้องของการชุมนุม3ข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเรียกร้องในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ให้เป็นประชาธิปไตย จนถึงบัดนี้ยังไม่มีท่าทีหรือการส่งสัญญาณใดๆที่ชัดเจนจากรัฐบาล ต่อสมาชิกวุฒิสภาที่เป็น
องค์ประกอบส าคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะส าเร็จหรือไม่ เพราะจ านวนสมาชิกวุฒิสภาหนึ่งในสาม คือ 84 คน ยังไม่มี
ความชัดเจนว่า จะยกมือสนับสนุนญ้ตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาล หรือของพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือไม่ 
ถ้ารัฐบาลมีความจริงใจ ต้องการที่จะปลดล็อคการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาปลดแอกในครั้งนี้จริง ต้องส่งสัญญาณแบบ
ชัดๆ ต่อทุกภาคส่วนว่า รัฐบาลต้องการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประสบความส าเร็จจริง ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ภาพหลวงตา 
ต้องการสร้างภาพให้ให้สังคมเห็นว่า รัฐบาลมีความพยายามที่จะท าตามนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของ
รัฐบาลแล้วเท่านั้น 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200918/4442c5bae46d156ee5726730dbea1ac9ed45c0a37794d4a56a67d460719299a2.jpg?itok=5Um_MKlK
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"ผมไม่อยากให้รัฐบาลประเมินการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาปลดแอกต่ าเกินไป ใช้วิธีแก้ปัญหาเพียงแค่ให้ พล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ น าประเด็นการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด19 มาห้ามปรามการชุมนุม ซึ่งไม่มีน า้หนักเพียงพอให้ผู้จะเข้าร่วมการชุมนุมยอมรับได้ เพราะการชุมนุม
ครั้งนี้แตกต่างกับการชุมนุมทางการเมืองในทุกครั้งที่ผ่านมา ซึ่งถ้ารัฐบาลไม่เร่งแก้ปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ ก็อาจจะท าให้การ
ชุมนุมลุกลามและยกระดับการชุมนุม จนท าให้ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ของการชุมนุมได้ และจะเกิดวิกฤติทาง
การเมืองของบ้านเมืองครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง"นายเทพไท กล่าว 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/183187 

 
 
  

https://siamrath.co.th/n/183187
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วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563, 09.36 น. 

เทพไท’ยก 3 เงื่อนไขปลุกคนแห่ร่วมม็อบ เตือน‘รบ.-บิ๊กตู่’อย่าประเมินต่ า เร่งแสดงจุดยืน
แก ้รธน. 

 
 

 ‘เทพไท’ยก 3 เงื่อนไขปลุกคนแห่ร่วมม็อบ เตือน‘รบ.-บิ๊กตู่’อย่าประเมินต่ า เร่งแสดงจุดยืนแก้รธน. 
18 กันยายน 2563 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการชุมนุมของกลุ่ม

นักศึกษาปลดแอก ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน นี้ ว่า การชุมนุมครั้งนี้ ถ้าจะมีผู้เข้าร่วมการชุมนุมเป็นจ านวนมาก ก็น่าจะ
มาจากเหตุผล 3 ประการ คือ 

1.มีการโหมโรงการชุมนุมมาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดแฟลซม็อบในสถานที่ต่างๆมาหลายครั้ง และทุกครั้งก็มี
ผู้เข้าร่วมการชุมนุมเป็นจ านวนมาก มีการสร้างกระแสข้อเรียกร้อง สะสมมวลชน มาโดยตลอด จนเป็นที่ยอมรับจาก
มวลชนอย่างกว้างขวาง 

2.จากท่าทีของผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ ได้ออกประกาศห้ามการชุมนุมในบริเวณพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนถึงขั้นต้องออกประกาศปิดมหาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่ 19-20 กันยายนนี้ ซึ่งเป็นการแสดง
ท่าทีปฏิเสธการชุมนุมของนักศึกษา ซึ่งส่วนหนึ่งที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เอง จึงท าให้เกิดแรงกดดัน
จากมวลชนที่ต้องการอยากจะใช้สถานที่ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นฐานที่มั่นในการชุมนุมครั้งนี้ เมื่อทาง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปฏิเสธกลุ่มนักศึกษาเหล่านี้ จึงท าให้มวลชนมีความรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ใช่
มหาวิทยาลัยของประชาชนเหมือนอดีตที่ผ่านมา 

3.ท่าทีของรัฐบาลที่มีต่อข้อเรียกร้องของการชุมนุม3ข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเรียกร้องในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้
เป็นประชาธิปไตย จนถึงบัดนี้ยังไม่มีท่าทีหรือการส่งสัญญาณใดๆที่ชัดเจนจากรัฐบาล ต่อสมาชิกวุฒิสภาที่เป็น
องค์ประกอบส าคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะส าเร็จหรือไม่ เพราะจ านวนสมาชิกวุฒิสภาหนึ่งในสาม คือ 84 คน ยังไม่มี
ความชัดเจนว่า จะยกมือสนับสนุนญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาล หรือของพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือไม่ 

ทั้งนี้ ถ้ารัฐบาลมีความจริงใจ ต้องการที่จะปลดล็อคการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาปลดแอกในครั้งนี้จริง ต้องส่ง
สัญญาณแบบชัดๆ ต่อทุกภาคส่วนว่า รัฐบาลต้องการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประสบความส าเร็จจริง ไม่ใช่เป็นเพียงแค่
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ภาพหลวงตา ต้องการสร้างภาพให้ให้สังคมเห็นว่า รัฐบาลมีความพยายามที่จะท าตามนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไข
รัฐธรรมนูญของรัฐบาลแล้วเท่านั้น 

นายเทพไท กล่าวอีกว่า ตนไม่อยากให้รัฐบาลประเมินการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาปลดแอกต่ าเกินไป แก้ปัญหา
เพียงแค่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกแถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ น าประเด็นการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 มาห้ามปรามการชุมนุม ซึ่งไม่มีน้ าหนักเพียงพอให้ผู้จะเข้าร่วมการชุมนุมยอมรับได้ เพราะ
การชุมนุมครั้งนี้แตกต่างกับการชุมนุมทางการเมืองในทุกครั้งที่ผ่านมา ซึ่งถ้ารัฐบาลไม่เร่งแก้ปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ ก็อาจจะ
ท าให้การชุมนุมลุกลามและยกระดับการชุมนุม จนท าให้ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ของการชุมนุมได้ และจะเกิด
วิกฤติทางการเมืองของบ้านเมืองครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/519158 
 
  

https://www.naewna.com/politic/519158
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18 กันยายน 2563 - 11:15 น. 

"เรืองไกร"ยื่น ปธ.ชวน ขอหนังสือพรรคเพ่ือไทย ปมรายชื่อ กมธ. จ่อร้อง ป.ป.ช.-กกต. 
   

 
 

 
 
 
 
 
"เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ" รุกไม่หยุด ยื่นหนังสือ ปธ.ชวน หลีกภัย ขอส าเนาหนังสือพรรคเพื่อไทย ปมรายชื่อ กมธ. 
งบประมาณ หลังพบสลับรายชื่อ เข้าข่ายความผิด จ่อร้อง ป.ป.ช.-กกต. 

เมื่อวันที่  18  กันยายน 2563 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อนุ กมธ. งบประมาณ 2564 เปิดเผยว่า   วันนี้ได้ยื่น
หนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เพ่ือขอส าเนารายชื่อ กมธ. งปม. 2564 จ านวน 15 คน ที่พรรคเพ่ือไทยลง
นามเสนอเมื่อคืนวันที่ 3 ก.ค. 63 

นายเรืองไกร กล่าวว่า ได้ยื่นหนังสือขอส าเนารายชื่อ กมธ.งบประมาณ 2564 ที่พรรคเพ่ือไทยเสนอเมื่อวันที่ 3 
ก.ค.63 แล้วมีชื่อขอตนอยู่ด้วย ต่อมา ช่วงเย็นวันที่ 13 ก.ค.63 ได้มีโทรศัพท์มาแจ้งว่า รายชื่อ คณะกรรมาธิการฯ มี
ปัญหา อ้างเหตุผลต่างๆ จนให้รายชื่อของตน ที่เสนอเป็น กมธ. งบประมาณ ถูกสลับชื่อเป็น ส.ส.พรรคเพ่ือไทย อีกคน
หนึ่ง 

นายเรืองไกร ยังกล่าวอีกว่า เรื่องนี้ ตนไม่ได้ยึดติดที่ไม่มีเป็น กมธ.งบประมาณ แต่ติดใจและต้องการตรวจสอบ
เพราะมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อตามที่ พรรคเพ่ือไทยสรุปแล้ว ซึ่งอาจเป็นการกระท าโดยไม่ชอบ ประกอบกับตนเคยท า
จดหมายเปิดผนึกขอให้หัวหน้าพรรคเพ่ือไทยชี้แจงแล้ว แต่ก็เงียบ  การกระท าดังกล่าว เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ข้อบังคับ จึงมีประเด็นตามมาที่อาจท าให้การสลับชื่อดังกล่าว เข้าข่าย
ขัดต่อกฎหมายและจริยธรรม ที่ต้องต้องขอให้ ป.ป.ช. และกกต. ตรวจสอบต่อไป 
อ้างอิง :  
https://www.komchadluek.net/news/politic/443695?utm_source=category&utm_medium=internal_re
ferral&utm_campaign=section_politic 
 

https://www.komchadluek.net/news/politic/443695?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
https://www.komchadluek.net/news/politic/443695?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_politic
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วันท่ี 18 กันยายน 2563 - 11:36 น. 

เรืองไกร กัดไม่ปล่อย ยื่น ‘ชวน’ ขอส าเนาชื่อ กมธ.งบ หวังสอบปมสลับชื่อตัวเองนั่ง กมธ. 
 

 
 
“เรืองไกร” ขอหนังสือแต่ กมธ. สัดส่วนพท. จาก “ชวน” หลังร้อง กกต.-ป.ป.ช. สอบปมสลับชื่อตัวเองนั่งกมธ. 

เมื่อวันที่ 18 กันยายน นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อนุกรรมาธิการ (กมธ.) งบประมาณ 2564 กล่าวว่า วันนี้ได้ยื่น
หนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภา เพ่ือขอส าเนารายชื่อ กมธ. งบ 2564 จ านวน 15 คน ที่พรรคเพ่ือไทย (พท.) 
ลงนามเสนอเมื่อคืนวันที่ 3 กรกฎาคม 63 เนื่องจากได้รวบรวมพยานหลักฐานกว่าสองเดือน เพ่ือจะยื่นให้ ป.ป.ช. หรือ 
กกต. 

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า ตนมีส าเนาหนังสือฉบับที่มีชื่อตนก่อนลงนามแล้ว แต่ยังขาดหนังสือของพรรค พท. 
ฉบับที่มกีารลงนามยื่นต่อประธานสภา ซึ่งจะเปรียบเทียบได้ว่า มีการสลับชื่อตน โดยชอบ หรือไม่ เมื่อได้ส าเนาหนังสือที่
ขอจากนายชวนแล้ว จะน าไปประกอบการยื่นเรื่องให้ ป.ป.ช. และกกต. ตรวจสอบต่อไป 

 

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2353502 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2353502
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/09/9%E0%B8%B0%E0%B8%B3%E0%B9%89%E0%B8%B3.jpg
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18 กันยายน 2563 

'เรืองไกร' ขอส าเนารายชื่อ กมธ. งบฯ 64 ของ พท. จาก 'ปธ.สภา' 
 

 

 
"เรืองไกร" ยื่นหนังสือภึง "ชวน หลีกภัย" ขอส าเนารายชื่อ กมธ. งบประมาณ 2564 จ านวน 15 คน ที่พรรคเพื่อ
ไทยลงนามเสนอ 

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 63 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อนุ กมธ. งบประมาณ 2564 เปิดเผยว่า วันนี้ได้ยื่นหนังสือถึง 
นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เพ่ือขอส าเนารายชื่อ กมธ. งปม. 2564 จ านวน 15 คน ที่พรรคเพ่ือไทยลงนามเสนอ
เมื่อคืนวันที่ 3 ก.ค. 63 จากการรวบรวมพยานหลักฐานกว่าสองเดือน เพ่ือจะยื่นให้ ป.ป.ช. หรือ กกต. ต่อไปนั้น 

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า ตนมีส าเนาหนังสือฉบับที่มีชื่อตนก่อนลงนามแล้ว แต่ยังขาดหนังสือของพรรคเพื่อไทย 
ฉบับที่มีการลงนามยื่นต่อ ปธ.สภาฯ ซึ่งจะเปรียบเทียบได้ว่า มีการสลับชื่อตน โดยชอบ หรือไม่ 

นายเรืองไกร สรุปว่า เมื่อได้ส าเนาหนังสือที่ขอจากนายชวนแล้ว จะน าไปประกอบการยื่นเรื่องให้ ป.ป ช. และ 
กกต. ตรวจสอบต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/898376 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/898376
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18 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 12:53 น.  

โพลดักคอม็อบ ร้อยละ 90.4 ประชาธิปไตยที่สงบสุข ควรจบในสภา 
 

 
 

18 ก.ย.63 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อ านวยการส านักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) 
น าเสนอผลส ารวจภาคสนาม เรื่อง ชัยชนะ บนซากแห่งความสูญเสีย กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 
โดยด าเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) จ านวน 2,145 ตัวอย่าง ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 10 - 17 กันยายนที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อย
ละ 82.9 สนับสนุน ประเด็นเนื้อหาที่ม็อบ 19 กันยายน เรียกร้อง เช่น การแก้รัฐธรรมนูญ และ หยุดคุกคามประชาชน 
ในขณะที่ร้อยละ 17.1 ไม่สนับสนุน 

ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.0 ระบุความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต้าน กับ กลุ่มสนับสนุนม็อบ 19 
กันยายน ท าให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงบานปลาย ในขณะที่ ร้อยละ 19.0 ระบุไม่ขัดแย้งรุนแรง นอกจากนี้ ส่วนใหญ่
หรือร้อยละ 94.1 ระบุ ภาพอนาคตของประเทศจากความขัดแย้งรุนแรงบานปลาย เป็นภาพเดิม ๆ แห่งการสูญเสีย ฉาย
หนังซ้ าในอดีต ในขณะที่ร้อยละ 5.9 เท่านั้นระบุเป็นภาพใหม่ ที่จะดีต่อประเทศชาติ 

ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือ เมื่อถามว่า ภาพสุดท้าย ใครแพ้ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 71.9 ระบุ ประเทศชาติ
แพ้ วิกฤตเศรษฐกิจ หนักลงไปอีก ในขณะที่ร้อยละ 81.2 ระบุ ประชาชนส่วนใหญ่แพ้ ร้อยละ 6.7 ระบุ คนหยิบมือเดียว
ได้ประโยชน์ และร้อยละ 3.2 ระบุอ่ืน ๆ เช่น ทุกฝ่ายแพ้ ไม่มีใครชนะ เป็นต้นอย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 17.0 
สนับสนุน การลงถนน รวมตัวชุมนุม 19 กันยายน ในขณะที่ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.0 ไม่สนับสนุน  

ที่น่าสนใจ คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.4 ระบุ ประชาธิปไตยที่สงบสุข ควรจบในสภา ที่มีตัวแทนจาก
ประชาชน ในขณะที่ร้อยละ 9.6 ระบุ จบลงที่การพากันลงถนน ก่อชุมนุม  ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ประชาชนส่วนใหญ่
สนับสนุนประเด็นเนื้อหาของม็อบ 19 กันยายนเรื่องแก้รัฐธรรมนูญและหยุดคุกคามประชาชน แต่ไม่สนับสนุนการพาคน
ลงถนนก่อม็อบเพราะกลัวประเทศชาติและตัวเองจะล่มจมลงไปอีกจากวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตโควิด -19 รอบใหม่
ซ้ าเติม ที่ประชาชนทั่วไปก็ทราบดีว่า ปัญหาทั้งสองเหล่านี้เกิดขึ้นทั่วโลกแต่ประเทศไทยก าลังถูกฟ้ืนฟูให้สถานการณ์ดี
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ขึ้นเหมือนคนป่วยขั้นโคม่าอาการเริ่มขยับตัว ตอบสนองได้บ้าง ดังนั้น ทุกคนต้องถามตัวเองว่า ประเทศไทยเป็นของเรา
ทุกคนหรือเป็นของคนในโลกโซเชียล และเม่ือเกิดความรุนแรงบานปลายขึ้นใครคือผู้ล่มจม คนในโลกโซเชียลหรือคนไทย
ทุกคนทั้งประเทศและที่ต้องช่วยกันคิดต่ออีกว่า ภาพอนาคตของประเทศที่จะเกิดขึ้นเป็น ชัยชนะบนซากแห่งความ
สูญเสีย หรือไม่ 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/77828  

https://www.thaipost.net/main/detail/77828
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17 ก.ย. 2563-12:38 น. 

ท่าที ของรัฐบาล ต่อรัฐธรรมนูญ 19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร 
ประเด็นร้อน 

 
 

FootNote:ท่าที ของรัฐบาล ต่อรัฐธรรมนูญ 19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร 
ยิ่งใกล้ถึง "19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร" ประเด็นว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญยิ่งมีความแหลมคม 

เป็นความแหลมคมจากรัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาล ไม่ว่าจะมองผ่านบทบาทของ ส.ว.อย่าง พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม 
อย่าง นายเสรี สุวรรณภานนท์ และระดับ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ไม่ว่าจะมองผ่านบทบาทของพรรคพลังประชารัฐผ่าน 
นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ประธานวิป ผ่าน นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค ไม่ว่าจะมองผ่านมติของพรรครวมพลัง
ประชาชาติไทยอันประสาน และแนบแน่นอย่างยิ่งกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มไทยภักดี ปกป้องรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 
ราวจงอางหวงไข่ นี่ย่อมท้าทายโดยตรงไปยังท่าทีและการเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย 
พรรคชาติไทยพัฒนาเป็นพิเศษ มีความเด่นชัดยิ่งขึ้นเป็นล าดับการแก้รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องยาก เบื้องหน้าสถานการณ์
ทางการเมืองก่อนเข้าสู่การพิจารณาญัตติว่าด้วยการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าที่เสนอโดยพรรคร่วมรัฐบาล ไม่ว่าที่
เสนอโดยพรรคร่วมฝ่ายค้านหากท่าทีของพรรคพลังประชารัฐ พรรครวมพลังประชาชาติไทยออกมาเช่นนี้ 

เมื่อประสานกับท่าทีของ 250 ส.ว.ก็มองเห็นอย่างเด่นชัด เด่นชัดว่าแม้ญัตติที่จะอาศัยการแก้ไขผ่านมาตรา 
256 จะผ่าน แต่ก็ต้องผ่านภายใต้การก ากับของรัฐบาลของ 250 ส.ว.และของพรรคพลังประชารัฐ ความหวังที่จะจัดท า
รัฐธรรมนูญใหม่ผ่าน ส.ส.ร.กลายเป็นสูญ ความหวังที่จะปิดสวิตช์ 250 ส.ว.ยิ่งหายไปในอากาศธาตุเพราะทุกอย่างยัง
ด ารงสถานะแห่งรัฐธรรมนูญเป็นการร่างเพ่ือพวกเราเหมือนเดิม ไม่มีอะไรแปรเปลี่ยน  เท่ากับสะท้อนให้เห็นว่าไม่
สามารถฝากความหวังไว้กับรัฐบาล ไว้กับพรรคพลังประชารัฐไว้กับ 250 ส.ว.อย่างเด็ดขาด ปัจจัยอย่างนี้เองที่จะท าให้
การเคลื่อนไหวใน"19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร" มีความหมายเป็นอย่างสูง เป็นความหมายในการ"ทวงอ านาจ" 
แล้ว"คืนราษฎร" การเคลื่อนจากธรรมศาสตร์ สนามหลวง ถนนราชด าเนินไปยังท าเนียบรัฐบาลมีความส าคัญขึ้นมาโดย
อัตโนมัติ 
อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4928214 
 

https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics
https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_4928214
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/09/FootNote-9.jpg
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วันท่ี 17 กันยายน 2563 - 19:01 น. 

ลูกน้อง “ทักษิณ” 19 กันยา ได้ดีเป็นรัฐมนตรี ค้ าบัลลังก์ “ประยุทธ์” 

 

ในวาระครบรอบ 14 ปี รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 วรรคทอง “เสียของ” ถูกเขียนทับด้วย”ขอเวลาอีกไม่นาน” 
ในการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ขุนพลคู่ใจทักษิณ-ลูกหม้อไทยรักไทย ถูกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ 
(คมช.) กวาดออกจากกระดานอ านาจ- เว้นวรรคการเมือง 5 ปี วันนี้กลับมาอยู่ในวงโคจรอ านาจ-แชร์ส่วนแบ่งกับทหาร 
ร่วมสร้างพรรคพลังประชารัฐ 

“สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” อดีตรองหัวหน้า-กรรมการบริหาร พรรคไทยรักไทย และสมาชิกบ้านเลขที่ 111 อดีต
ขุนพลเศรษฐกิจ “คู่บุญทักษิณ” ในรัฐบาลทักษิณ 1-ทักษิณ 2 นายสมคิดเป็นแม่ทัพเศรษฐกิจ-รองนายกรัฐมนตรี ควบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลายรัฐบาลทักษิณ 2 ยังควบรัฐมนตรีว่ากระทรวงการพาณิชย์ “สมคิด” ได้รับเทียบ
เชิญจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ “ผู้มีบารมีใน คสช.” ชักชวนให้มานั่งในคณะที่ปรึกษา คสช.-ประธานที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรี ก่อนจะมาด ารงต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรี รัฐบาลประยุทธ์ 1-ประยุทธ์ 2 เป็นผู้คิด-ค้นนโยบายประชา
รัฐ เทียบชั้นกับนโยบายประชานิยมในยุคทักษิณ  เป็น “ที่ปรึกษาทางใจ” ให้กับ “กลุ่มสี่กุมาร” เสี่ยงเป็น-เสี่ยงตายไป
ก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐ-เป็นนั่งร้านให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกฯ “สมัยที่ 2” 

“สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” อดีตเลขาธิการพรรคไทยรักไทย-บ้านเลขท่ี 111 อดีตรองนายกรัฐมนตรี-รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลทักษิณ 1-ทักษิณ 2 เป็น “พ่อบ้าน” ให้กับพรรค
ไทยรักไทย จนรัฐบาลทักษิณ 2 กลายเป็นรัฐบาลพรรคเดียว 377 เสียง น ามาซึ่ง “จุดตาย” ของ “เผด็จการรัฐสภา” 
เป็น “แกนน ากลุ่มสามมิตร” เกณฑ์อดีต ส.ส.-อดีตรัฐมนตรีลูกหาบพรรคไทยรักไทย-เพ่ือไทย กว่า 60 ชีวิต เข้าร่วม
ชายคาพรรคพลังประชารัฐ เป็นรองหัวหน้า- คีย์แมน “ตัวจ่าย” และแม่เหล็กดึงดูด ส.ส.พรรคเพ่ือไทย ให้แปรพักตร์
จากนายใหญ่ แม้ประกาศไม่รับต าแหน่งทางการเมืองหลังเลือกตั้ง แต่สุดท้ายต้อง “กลืนน้ าลาย” เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ใน ครม.ประยุทธ์ 2 หมายปองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

“สมศักดิ์ เทพสุทิน” อดีตรองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย สมาชิกบ้านเลขที่ 111 อดีตรองนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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(ทักษิณ 1) และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ทักษิณ 2) ใน
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 2 เป็น “มือปืนรับจ้าง” ซุ้มสามมิตร รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ คุมกระทรวงยุติธรรม 

“วิษณุ เครืองาม” อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลทักษิณ 1-ทักษิณ 2 ลาออกก่อนเกิดรัฐประหาร 19 
กันยายน 2549 อยู่หลังม่านการเมืองมากว่า 8 ปี ก่อน พล.อ.ประยุทธ์ จะยกหูมาชวนลงเรือแป๊ะ ในช่วงปลาย คสช.-
รอยต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 1 เป็นมือร่างประกาศ-ค าสั่ง คสช.-หัวหน้า คสช. ก่อนจะถูกเรียกใช้บริการให้เป็นมือ
กฎหมายรัฐบาล ที่ พล.อ.ประยุทธ์ขาดไม่ได้ 

“อนุทิน ชาญวีรกูล” อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ -
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ทักษิณ 1) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ทักษิณ 2) 
นายใหญ่-พรรคภูมิใจไทย ร่วมรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
คุมกระทรวงเมกะโปรเจ็กต์-สัมปทานแสนล้านในกระทรวงคมนาคม 

อีก 1 คีย์แมนเมืองแสนสุข “สนธยา คุณปลื้ม” อดีต กก.บห.พรรคไทยรักไทย-สมาชิกบ้านเลขที่ 111 อดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา “คน
แรก” (ทักษิณ 1) ในยุครัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์-คสช. นายสนธยา หันหัวเรือเพ่ือหาความท้าทายใหม่ ทว่าต้องแลกมา
ด้วยการปิดต านานพรรคพลังชล ในสนามการเมืองระดับชาติ ทั้งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้าน
การเมือง พร้อมกับแต่งตั้งให้ “น้องชาย-อิทธิพล คุณปลื้ม” เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ่วงตามมาด้วยค าสั่งหัวหน้า 
คสช. แต่งตั้งให้เป็น “นายกเมืองพัทยา” ขณะที่น้องรัก-อิทธิพล ก็ต้องเป็นคีย์แมน-กก.บห.พรรคพลังประชารัฐ เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 2 ส่วนคนที่เคยอยู่เบื้องหน้า-ข้างกายทักษิณก่อนถูก
รัฐประหาร กันยา 49 ซึ่งขณะนี้อยู่เบื้องหลัง-เป็นบริการเสริมให้กับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ อาทิ  นายวราเทพ 
รัตนากร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (ทักษิณ 1-ทักษิณ 2) ขณะนี้เป็น “มือท างบประมาณ” ให้กับ
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 

แม้กระท่ัง “เนวิน ชิดชอบ” อดีตมันสมอง-มือออร์แกไนซ์การเมืองให้กับทักษิณ จนถูก “หมายหัว” จากคณะ
รัฐประหาร 19 กันยา 49 เป็นตัว อันตรายของ คมช.  ในยุครัฐบาล-คสช. “เนวิน” จัดซู เปอร์ อี เวนต์ ให้   
พล.อ.ประยุทธ์ บิดบิ๊กไบก์รอบสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นเนล เซอร์กิต ระหว่างการประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดบุรีรัมย์  
ปัจจุบันนายเนวินเป็นผู้มีบารมีในพรรคภูมิใจไทย-เป็นที่ปรึกษาให้กับนายอนุทิน ในช่วงโควิด-19 ระบาด นายเนวินยัง
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานควบคุมโรคโควิด-19 ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ 
นักการเมืองในเหตุการณ์ 19 กันยา 49 เวียนวนเกิด-ดับอยู่ในวงจรอ านาจ มีนักการทหารเป็นหุ่นเชิด 
อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-523281 
  

https://www.prachachat.net/politics/news-523281
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ม็อบรุกหนัก-เศรษฐกิจใกล้พัง บ่วงมัดคอ ‘บิ๊กตู่-รัฐบาล’ 
 

 
 

สถานการณ์ไม่ค่อยเป็นใจให้ 'บิ๊กตู่' การเมืองนอกสภาก าลังร้อน เศรษฐกิจเข็นไม่ขึ้น 
ชั่วโมงนี้เรียกได้ว่า “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  และรัฐบาลก าลังเผชิญ “มหาพายุลูกใหญ่” ที่ถาโถมเข้า

ใส่อย่างเต็มแรง เพราะไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็มีแต่  “ปัจจัยเร่งเร้า”รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเร่งเร้าทางการเมือง
โดยเฉพาะผู้ชุมนุม กลุ่มผู้ชุมนุมแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ที่นัดหมายชุมนุมใหญ่ในวันที่ 19 ก.ย.นี้ ภายใต้
เงื่อนไขส าคัญทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญล้างมรดกคสช. รวมถึงการยุบสภาเพ่ือเดินหน้าสู่การเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย  สอดรับกับท่าทีของแกนน าอาทิ “อานนท์ น าภา” ทนายความสิทธิมนุษยชน แกนน ากลุ่มเยาวชนปลด
แอก ก่อนหน้านี้บอกว่า “ขอให้จับตาเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นหลังวันที่ 19 ก.ย.”  จึงท าให้มีการจับตาไปที่ “จุด
ยุทธศาสตร์” ที่ถือเป็นฐานบัญชาการส าคัญของรัฐบาลนั่นคือ “ท าเนียบรัฐบาล” 

แม้จะมีการประเมินจากหน่วยงานความมั่นคงว่า ม็อบครั้งนี้ไม่น่าจะยืดเยื้อ แต่ยอมรับว่าตัวเลขผู้ชุมนุม น่าจะอยู่ที่
ราว 50,000คน ซึ่งถือว่ามากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ขณะเดียวกันต้องยอมรับว่า ม็อบในยุคนี้มีการ “สร้างแบรนด์” ความเป็น
เยาวชนคนรุ่นใหม่ ต่างไปจากม็อบในอดีตที่เป็นการต่อสู้ฟาดฟันระหว่าง “ฝ่ายรัฐ” และ “ฝ่ายการเมือง” ขั้วตรงข้าม จุดนี้
เองที่ท าให้รัฐต้องปรับยุทธวิธี ใหม่  เลือกที่จะเดินเก็บที่ละแต้ม “ล็อกเป้า” เฉพาะตัวแกนน า แทนการฟาด
ฟัน “ประหัตประหาร” เหมือนม็อบในอดีต ซึ่งจะไปเข้าทางกลุ่มการเมืองบางกลุ่มที่รอผสมโรง เพ่ือสร้างเงื่อนไขให้เกิดความ
รุนแรงที่อาจจะมาแบบเหนือความคาดหมาย  ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็จะยิ่งเป็นการสั่นคลอนและเป็นการนับถอยหลังรัฐบาลเข้า
ไปทุกขณะ 

นอกเหนือจาก “ปัจจัยเร่งเร้าทางการเมือง” จากกลุ่มผู้ชุมนุมแล้ว ปฏิ เสธไม่ได้ว่าเวลานี้ทั้ งตัว "บิ๊ก
ตู่” และ “รัฐบาล” ก าลังเผชิญ “ปัจจัยเร่งเร้าทางเศรษฐกิจ” ในห้วงที่ประเทศเผชิญสภาวะภัยคุกคามจากไวรัสโควิดที่
นับวันจะยิ่งบีบรัดจนลามเป็นวิกฤติศรัทธาและกระทบความเชื่อมั่นของตัว“บิ๊กตู่” และ “รัฐบาล” ในคราวเดียวกัน 
มิหน าซ้ าเวลานี้รัฐบาลก าลังเผชิญสภาวะสูญกาศ  จากปัญหาการไร้บุคคลที่มาท าหน้าที่“ขุนคลัง” ซึ่งถือเป็นผู้คุมหีบสมบัติ
ของประเทศ แทน “ปรีดี ดาวฉาย” ที่ลาออกไปก่อนหน้านี้ท่ามกลางแรงกระเพ่ือมทางการเมือง 
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งานหนักจึงตกอยู่กับพล.อ.ประยุทธ์ ที่เวลานี้เหมือนก าลังยืนอยู่บนทาง3แพร่ง จะยืนยันตามเติม คือ เลือกคนนอก
ก็จะไปกระทบกับขุมก าลังทางการเมือง จะเลือกคนของพรรคการเมืองก็จะไปกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น หรือ
จะเลือกรวบอ านาจไว้เองทั้งหมดก็จะกลายเป็นการแบกภาระหนักอ้ึงไว้บนบ่า แต่ครั้นจะทอดเวลาไปนานก็จะยิ่งท าให้ความ
เชื่อมั่นต่อรัฐบาลหล่นวูบตามไปด้วยแม้ว่าล่าสุดตัว ”พล.อ.ประยุทธ์” จะบอกว่า  จะได้เห็นโฉมหน้า “ขุนคลัง” คนใหม่ใน
เดือนต.ค.นี้ก็ตาม ดังนั้นจาก2ปัจจัยตามที่กล่าวว่า ทั้งปัจจัยทางการเมืองที่ เร่งเร้า บวกกับเศรษฐกิจที่บีบรัด จนเวลานี้
กลายเป็นบ่วงใหญ่ 2บ่วง 

 หาก “บิ๊กตู่” และ “รัฐบาล” ไม่รีบเร่ง “แก้เงื่อน-คลายปม” ที่เกิดขึ้น นานเข้าบ่วงเหล่านี้อาจลามเป็นบ่วงที่
รัดคอ ถึงขั้นท าให้ “บิ๊กตู่” และรัฐบาลเป็นอันตรายถึงชีวิตได้! 

 
อ้างอิง :  
https://www.nationweekend.com/content/special_article/15927?utm_source=category&utm_medium=inte
rnal_referral&utm_campaign=special_article 
 
 

 

  

https://www.nationweekend.com/content/special_article/15927?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=special_article
https://www.nationweekend.com/content/special_article/15927?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=special_article
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17 กันยายน 2563 

'2 ทางเลือก' ธรรมศาสตร์ ตรงกลางระหว่าง 'ประชาธิปไตย-เผด็จการ' 
 

 

  
19 กันยายน จะชี้ทิศทางการเมืองในอนาคต และปรัชญามหาวิทยาลัยของประชาชน 
ธรรมศาสตร์ในรอบเกือบสองทศวรรษนี้ เป็นอีกสถาบันที่ตกอยู่ตรงกลาง ระหว่างความขัดแย้ง ไม่ว่าขยับไปทางไหนก็
โดนวิจารณ์จากทุกฝ่าย 

หากไม่นับเหตุการณ์เดือนตุลาคมทั้งกรณี 14 ตุลา 2516 และ 6 ตุลา 2519 มหาวิทยาลัยที่มีโดมเป็นสัญลักษณ์
ได้กลายเป็นสมรภูมิทางการเมืองอย่างเห็นได้ชัด ในช่วงการก่อตัวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ดังจะ
เห็นได้จากการจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ของ ‘สนธิ ลิ้มทองกุล’ ไปจนถึงเปิดเป็นพ้ืนที่ทางวิชาการให้มีการ
อภิปรายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ของทั้งสองฝ่าย ซ้ายและขวาอย่างตรงไปตรงมา เช่น กลุ่มนิติราษฎร์ เป็นต้น 

แม้จะมีสถานะในลักษณะ “สนามเป็นกลาง” ให้กับทุกฝ่าย แต่ปรากฏว่า ต่อมาธรรมศาสตร์ถูกตั้งค าถามใน
แง่มุมของรักษาประชาธิปไตย ภายหลังมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในองคาพยพของคณะ
รัฐประหารทั้งในปี 2549 และ 2557 ไม่ว่าจะเป็นการนั่งในต าแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  

เสียงวิจารณ์ถาโถมตามมาว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าลังศิโรราบให้กับทหารหรือไม่ ทั้งท่ีประวัติศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยที่ผ่านมา ล้วนแต่ยืนต่อต้านเผด็จการแทบทั้งสิ้น 

แต่ด้วยความที่ธรรมศาสตร์มีวัฒนธรรมภายใน ว่าจะไม่มีการเข้าไปแทรกแซงการท างานซึ่งกันและกัน ท า
ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยไม่อาจไปตีกรอบความคิด และเสรีภาพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งนี่เองท าให้ไม่มีใคร
สั่งใครให้ท า หรือไม่ท าอะไรได้ 
  ในรอบสองทศวรรษมานี้ ธรรมศาสตร์มีอธิการบดีมาหลายคน แต่ละคนล้วนแต่เผชิญกับศึกหนักแตกต่างกันไป 
เช่น อาจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ ถูกตั้งค าถามหนักกับการไล่อาจารย์สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ผู้ต้องหาในคดีความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ออกจากต าแหน่ง และการเข้ามาเป็นสมาชิก สนช.ในยุคของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ 
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เวลานั้นแรงกดดันพุ่งมายังอาจารย์สมคิด และธรรมศาสตร์พอสมควร ถึงขนาดที่ต้องระบายความในใจออกเป็น
ตัวหนังสือ “เรื่องลึกใต้ตึกโดม” เมื่อครั้งอ าลาต าแหน่งอธิการบดี โดยระบุตอนหนึ่งว่า “ผมโชคร้ายที่มารับต าแหน่ง
อธิการบดีในช่วงท่ีอาจารย์สมศักดิ์ขาดราชการ” 

ส่วนอธิการบดีคนปัจจุบัน ‘เกศินี วิฑูรชาติ’ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตอนแรกเหมือนจะไม่เจอ
กับแรงปะทะทางการเมืองเท่าใดนัก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่ได้มาจากคณะนิติศาสตร์เหมือนกับอธิการบดีสองคนก่อน
หน้านี้ ประกอบกับได้ต าแหน่งนี้ในช่วงปลายยุค คสช.ด้วย 

ด้วยเหตุนี้ ท าให้ธรรมศาสตร์ช่วงหนึ่งไม่ได้พูดถึงในมุมมองทางการเมืองมากเท่าใดนัก แต่กลับถูกพูดถึงใน
ประเด็นของการช่วยเหลือในทางสาธารณะมากกว่า เช่น กรณีของการแปรสภาพโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ให้เป็น
โรงพยาบาลสนามในช่วงโควิด-19 หรือการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 
แต่มาวันนี้ ‘ธรรมศาสตร์’ ก าลังจะเป็นสนามรบอีกครั้ง ภายหลังการให้ใช้เป็นสถานที่ชุมนุมของกลุ่มนักศึกษา 
ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พยายามยังคงหลักการ “เสรีภาพทุกตารางนิ้ว” ตามปรัชญาของอาจารย์สัญญา 
ธรรมศักดิ์ ด้วยการเปิดให้ ‘ธรรมศาสตร์ รังสิต’ เป็นลานชุมนุมทางการเมืองหลายครั้ง จนเป็นที่มาของภาพมวลชน
เรือนหมื่นบริเวณหน้าสนามกีฬา 

อ่านทว่าค าว่า ‘เสรีภาพทุกตารางนิ้ว’ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก าลังถูกท้าทายว่ายังมีอยู่จริงหรือไม่ 
ภายหลังผู้บริหารมหาวิทยาลัยไม่ให้ใช้พ้ืนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 19 กันยายน 2563 โดยให้
เหตุผลว่ากลุ่มผู้ชุมนุมไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 

เสียงที่เกิดขึ้นที่ตามมาภายหลังการตัดสินใจของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีทั้งคัดค้านและสนับสนุน ความหนักใจ
จึงตกอยู่ที่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของธรรมศาสตร์คนปัจจุบัน เพราะครั้นจะให้ใช้พื้นที่ชุมนุมก็เกรงจะเกิดเหตุการณ์แบบ
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 หรือหากไม่ให้ใช้พ้ืนที่ แน่นอนว่าค าว่าเรื่องการมีเสรีภาพทุกตารางนิ้วย่อมจะดังขึ้นมาอีก 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหนึ่งในมรดกของคณะราษฎรที่ยังหลงเหลือมาถึงปัจจุบัน ซึ่งตั้งบนพื้นฐาน
ของการให้ราษฎรได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น เหตุการณ์ในวันที่ 19 กันยายน นอกจากจะเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงทิศทางการเมืองในอนาคตแล้ว ยังบ่งบอกถึงความคงอยู่ในปรัชญาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ด้วย 
อ้างอิง :  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/898200?utm_source=category&utm_medium=interna
l_referral&utm_campaign=analysis 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/898200?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=analysis
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/898200?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=analysis
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18 กันยายน 2563 00:10 น.    

"ม็อบ19กันยา" ชิมลางไล่ "บิ๊กตู่”! 
 

 
 

"บิ๊กป้อม"พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  บอกชัดว่า ไม่จ าเป็นต้อง "ตั้งวอร์รูม" เพ่ือรับมือกับ
การชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอก และพันธมิตรแนวร่วม ที่นัดหมายเคลื่อนขบวนในวันที่ 19ก.ย.นี้ก็ตาม 
แต่ในความเป็นจริงแล้ว ทุกคนย่อมรู้ดีว่า ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา "รัฐบาล" ภายใต้การดูแลของ "บิ๊กตู่" พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไม่มีใคร "นิ่งนอนใจ" หรือมองทุกอย่างว่าเป็น
เรื่องง่ายดาย ไม่มีอะไรในกอไผ่ 

เพราะไม่อย่างนั้นคงไม่มีความเคลื่อนไหวจาก ฝ่ายต ารวจในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐ มีอ านาจและหน้าที่ตามพ.ร.บ.
การชุมนุมในที่สาธารณะ ที่ "ขยับ" กันทั้ง ในกทม.และตามจังหวัดต่างๆกันอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการ "สกัด" การ
เคลื่อนย้ายมวลชนจากต่างจังหวัด เข้ามาสมทบกับม็อบนักศึกษาและกลุ่มประชาชนปลดแอก ที่ในวันที่ 19ก.ย.นี้ 

การระดมก าลังพล 9พันนายทั่วประเทศเพ่ือรับมือกับม็อบใหญ่ ครั้งนี้เป็นเพียง ส่วนหนึ่งของการแผนภารกิจ
ของฝ่ายความมั่นคง ที่มีเจ้าหน้าที่ต ารวจน าหน้าเท่านั้น เนื่องจากที่ได้มีการด าเนินการกันมาก่อนหน้านี้ คือการตั้งด่าน
สกัดมวลชน ตามจังหวัดต่างๆ เนื่องจากยังมีการ "ล็อคแกนน า" ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนักศึกษา ประชาชนระลอกแล้ว
ระลอกเล่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ก.ย.ไปค้นบ้าน "ไผ่ ดาวดิน" ที่จ.ขอนแก่น ไปพร้อมๆกับการ "บล็อค"แกนน าในกทม. 
สแกนทุกกลุ่ม ที่เก่ียวข้องเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวชุมนุม 

อย่างไรก็ดีมีรายงานว่า "มือท างาน"ของฝ่ายรัฐบาลเองได้ประเมินความเคลื่อนไหวของม็อบ 19กันยา เอาไว้ว่า 
เมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศห้ามใช้พ้ืนที่ไปเรียบร้อยแล้ว เป้าหมายของกลุ่มผู้ชุมนุมจะพุ่งมาที่ "ท าเนียบ
รัฐบาล" เพื่อหวังกดดัน นายกรัฐมนตรี บุกมาถึงที่ท างานของบิ๊กตู่ ในคืนวันที่ 19 ก.ย. ท่ามกลางการวางก าลังอย่างแน่น
หนา ของเจ้าหน้าที่ต ารวจภายในท าเนียบรัฐบาลเอง 

นอกจากนี้ยังประเมินว่าการชุมนุมอาจยืดเยื้อไปจนถึงวันที่ 23 ก.ย.เพ่ือรอรับฟังผลสรุปของการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร เพ่ือพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่รัฐสภา แต่นั่นหมายความว่า ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเองต้องมีความพร้อม 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200917/47f0534c3c2ebaa7341c9a16ea4d96ea1e16b7d130ec0800dedc063a32caa632.jpg?itok=-gzPAtM3
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ทั้ง "ก าลังมวลชน" ไปจนถึงการแผนการเล่นที่พร้อมปรับไปสู่การยกระดับ "ความรุนแรง" ปรับไปตามสถานการณ์ เพ่ือ
กดดันให้ "กองทัพ" ออกแอคชั่น หลังจากท่ีกองทัพเองพยายาม อยู่ในความสงบ อยู่ในที่ตั้ง ! 
มวลชนที่จะมีการระดมกันมา เพ่ือสมทบกับนักเรียน นักศึกษาในกรุงเทพฯ คือกลุ่มคนเสื้อแดงที่จะมาจากรอบๆ
ปริมณฑลเป็นหลัก เนื่องจากเสื้อแดงจากต่างจังหวัดไม่สามารถ "ขยับ" ออกจากที่ตั้งได้ 

โมเดลที่ฝ่ายความม่ันคง ก าลังจับตามอง ในการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษา และประชาชน ในวันที่ 19ก.ย.นี้ ก าลัง
ใกล้เคียงกับการชุมนุมของ "นปช."ที่เคยเขย่ารัฐบาลนายกฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มาก่อน แต่ความแตกต่างระหว่า งม็อบ
นักศึกษา กับคนเสื้อแดง กลุ่มนปช.ในปีที่ 2553 ยังมีเงื่อนไขและปัจจัย ที่กลุ่มนักศึกษายังขาดมวลชนมหาศาล และ
ความรุนแรง หากแต่ที่น่าวิตกคือการใช้บริกาารของ "มือที่สาม"เพ่ือท าให้เหตุการณ์ถูกดึงไปสู่ความรุนแรง จนกองทัพ
ต้องขยับออกมา ! 

 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/183118 
  

https://siamrath.co.th/n/183118
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18 ก.ย. 2563 05:15 น. 

ติดหล่มจมปลัก 

 
 

เอกสารหลุดกรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เรียกอธิการบดีมหาวิทยาลัย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัด 
หน่วยงาน ฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง เข้าหารือวิธียับยั้งการชุมนุมของ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
ในวันที่ 19 ก.ย.นี้ โดยอ้างว่าเป็นข้อหารือระหว่าง ส.ว. สมชาย แสวงการ กับ มหาดไทย กังวลว่าจะส่งผลกระทบกับ
สถาบันเนื่องจากมีการขอให้แก้รัฐธรรมนูญในหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน 

ในขณะที่บรรยากาศ การแก้ไขรัฐธรรมนูญในสภา ถูกดักคอโดย ไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชา
รัฐ คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 4 ฉบับ ที่ฝ่ายค้านเสนอญัตติเข้าพิจารณาในสภา อ้างว่ามีการลงชื่อสนับสนุนจาก 
ส.ส.ซ้ าซ้อน จะท าให้เกิดปัญหาทางกฎหมายตามมา 

หรือการที่ ส.ว. พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ออกมาแสดงความเห็นข้อเสนอแก้รัฐธรรมนูญ ปิดสวิตช์ ส.ว. ไม่
จ าเป็นต้องปิดสวิตช์ ถ้าพรรคการเมืองไม่ต้องการให้ใครเป็นนายกฯ ก็ไม่ต้องเสนอชื่อเข้าไป พรรคไหนไม่อยากให้ใคร
เป็นนายกฯก็อย่าไปร่วมจัดตั้งรัฐบาล แค่นี้ก็จบแล้ว ส.ว.ไม่มีน้ ายา อย่าเกลียดตัวกินไข่ เกลียดปลาไหลกินน้ าแกง อ้างว่า
สมัยรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็มีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 111 ที่มาของ ส.ว. แต่ถูกพรรคร่วมรัฐบาลและ ส.ว.
ใช้มติเสียงข้างมากไม่ให้ฝ่ายค้านอภิปราย ถูกกล่าวหาว่าเป็นเผด็จการรัฐสภา มี ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ มาวางพวงหรีด
ประมาณว่าเป็นสภาทาส 

ข้างฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาล อย่างประชาธิปัตย์ โดยหัวหน้าพรรค จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ออกมาประกาศจุดยืน 
การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะส าเร็จได้ต้องมี 3 เงื่อนไข คือ 1.ต้องใช้เวทีสภาแสวงหาความเห็นร่วมกัน เพราะถ้าขาดเสียงฝ่าย
ค้าน 20% หรือขาดเสียง ส.ว. 1 ใน 3 ก็แก้รัฐธรรมนูญมาตรา 256 ไม่ได้ 2. ประชาชนจะต้องเห็นด้วย และ 3.ทุกฝ่าย
ต้องจริงใจ ไม่ใช่ประเด็นทางการเมือง 

มองข้ามไปอีกฝ่าย ปิยบุตร แสงกนกกุล แกนน าคณะ ก้าวหน้า เสนอว่า ปัญหาตุลาการภิวัตน์ การตัดสินของ 
ศาลรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง เช่น การยุบพรรคการเมือง สะท้อนนัยทางการเมืองและส่งผลทางการเมืองที่
ผ่านมา วินิจฉัยปลดนายกฯ 2 คน ล้มการเลือกตั้ง 2 ครั้ง และขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญ 2 ครั้ง 
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ก่อนการรัฐประหาร สภาเสนอแก้รัฐธรรมนูญ แต่ ศาลรัฐธรรมนูญ อ้างว่าไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย เมื่อมีการยึด
อ านาจ ศาลรัฐธรรมนูญยังท าหน้าที่ต่อไป ดังนั้น การจะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ควรจะแก้ไขศาลรัฐธรรมนูญด้วยเพ่ือไม่ให้
ลอยตัวอยู่เหนือปัญหา 

ทั้งหมดนี้เป็นการฉายภาพตัวอย่างของความขัดแย้งทางการเมืองจากสารตั้งต้นแก้รัฐธรรมนูญ เป็นวิกฤติ
การเมืองซ้ าซาก ตัวละครซ้ าซาก ชิงอ านาจบนผลประโยชน์ซ้ าซาก แสวงผลประโยชน์บนความขัดแย้งซ้ าซาก แสดงถึง
การติดหล่มจมปลักของประชาธิปไตยและการเมืองไทยที่ยังเป็นบัวใต้น้ า เป็นการเมืองน้ าเน่าที่ไม่เคยพ้นน้ า. 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1931553 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1931553
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18 ก.ย. 2563 05:15 น. 

ก่อนจะถึงจุดแตกหัก 
 
 

เกมยาว... 19 ก.ย. แค่เริ่มต้น ประเมินสถานการณ์ทางการเมืองที่ก าลังอยู่ในภาวะความเข้มข้นเป็นล าดับ มี 2 
ประเด็นที่เกี่ยวพันกันคือการนัดหมายชุมนุมในวันที่ 19 ก.ย.63 และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฝ่ายความมั่นคงชี้ว่าวันที่ 19 
ก.ย.นั้น คงเป็นแค่การ “ซ้อมใหญ่” เท่านั้น เป็นเพียงการทดลองรวมตัวและเคลื่อนขบวนไปที่ท าเนียบก่อนที่จะมีการ
นัดชุมนุมจริงในช่วงที่สภามีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 4 ญัตติ ที่ฝ่ายค้านเสนอหาก ส.ว. โหวตคว่ า ตรงนั้นน่าจะ
เป็น “เงื่อนไข” ที่มีเป้าหมายชัดเจน ว่าไปแล้วในสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นการขับเคลื่อนทางการเมืองข้อเรียกร้องต้อง
ชัดเจนและสามารถที่จะกดดันได้อย่างเป็นรูปธรรม  เพราะข้อเรียกร้องเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นั้นต้องมี
องค์ประกอบหลายอย่างจึงจะท าให้ผู้ชุมนุมคล้อยตามไปด้วยกัน 

เพราะข้อเรียกร้องที่น าเสนออยู่ 3 ประการ คือ หยุดคุกคาม แก้ไขรัฐธรรมนูญและยุบสภานั้นพูดตรงก็อยู่ที่การ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ ...นั่นแหละ “ลาออก” นั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้... “ยุบสภา” ก็ยากเนื่องจากยังไม่ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญ 
เว้นแต่เหตุการณ์ 19 ก.ย. เกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใดอาจท าให้สถานการณ์เป็นอ่ืนไปได้แต่ดูแล้วฝ่ายผู้ชุมนุม
ยังไม่น่าจะพร้อมเท่าใดนอกจากความฮึกเหิมเท่านั้น 

การแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเป็นจุดที่จะมองเห็นทิศทางและความเป็นไปได้ เพราะเชื้อแห่งความขัดแย้งจะปะทุได้
ง่ายที่เห็นและเป็นอยู่นั้นร่องรอยความขัดแย้งต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นปรากฏความชัดเจนและด ารงอยู่แล้ว อย่างเช่น 
การที่พรรคฝ่ายค้านได้ยื่น 4 ญัตติ ก่อนหน้านี้ได้ยื่นไปแล้ว 1 ญัตติ และบรรจุในวาระแล้ว วุฒิสภาโดย ส.ว. ประกาศ
ชัดเจนแล้วว่าต้องคว่ า อีกท้ังยังต้องมีการตรวจสอบรายชื่อ ส.ส. ที่เซ็นไปแล้วนั้นถูกต้องหรือไม่ รวมทั้งพรรคพลังประชา
รัฐได้ยื่นให้ประธานสภาพิจารณาว่า 4 ญัตติ นั้นสามารถกระท าได้หรือไม่ 

แม้มีการชี้ว่าสามารถท าได้ เพราะแต่ละญัตตินั้นให้แก้ไขประเด็นที่ต่างกัน  ความคลุมเครือทางข้อกฎหมายจึง
เป็นช่องทางที่สามารถยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าถูกต้องหรือไม่  ถ้าเป็นอย่างนั้นกว่าจะเดินหน้าได้ก็ต้องใช้เวลา
พอสมควร แต่ประเด็นท่ีจะท าให้เกิดความขัดแย้งก็คือเนื้อหาที่จะแก้ไข เพราะแค่นี้ก็เริ่มต้นให้เห็นแล้วว่ามีความต่างกัน
ให้ปรากฏ อย่างเรื่องที่จะ “ปิดสวิตช์ ส.ว.” บรรดาวุฒิสมาชิกก็รับไม่ได้แล้ว อย่าว่าแต่การไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการแก้ไข 

เมื่อลงลึกไปถึงเนื้อหาแล้วฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลแม้เห็นตรงกันว่าไม่ควรแตะหมวดที่ 1 และ 2 แต่ยังมีฝ่ายค้าน
พรรคหนึ่งต้องการที่จะก้าวไปถึงขั้นนั้น แน่นอนว่าแนวคิดนี้ได้ไหลลงไปสู่บรรดาคนรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมชุมนุมแล้ว แม้ ส.ส. 
ทั้ งฝ่ ายค้านส่วนหนึ่ ง  ฝ่ ายรั ฐบาลและ ส .ว .  ที่ ไม่ เห็นด้วยในประเด็นนี้ คงจะเป็นชนวนใหญ่ที่ แยกส่ วน 
แยกฝ่ายแน่ นั่นแหละ...จะเป็นเงื่อนไขแตกหักได้ทันที! 

“สายล่อฟ้า” 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1931545  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1931545
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เบิ้มๆ ระดับอุ่นเครื่อง? 

 
 

เข้าสู่โค้งส าคัญ 19–20 ก.ย.ดีเดย์การชุมนุมใหญ่ของเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีแนวร่วมหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่ม
ธรรมศาสตร์และการชุมนุมพรรคโดมปฏิวัติ เยาวชนปลดแอก ประชาชนปลดแอก ฯลฯ เด็กๆนัดม็อบชู 3 ข้อเรียกร้อง 2 
จุดยืน 1 ความฝัน ทะลุเพดาน 

กับค าถามไปทั่วบ้านทั่วเมือง นับแต่ 19 ก.ย. บ้านนี้เมืองนี้จะเกิดอะไรขึ้น เป็นค าถามที่ยังไม่มีค าตอบ แต่ถ้า
ประเมินฉากที่เห็นก็มีเหตุชวนหวาดเสียว ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนไม่มีใครยอมใคร เด็กๆก็เดินหน้าเต็มสปีด ตั้งแต่
ยืนยันจัดชุมนุมใหญ่ภายใน ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ยืนยันชูข้อเรียกร้องสูงลิ่วไม่มีเลี่ยง จ่อเคลื่อนม็อบเช้าวันที่ 20 
ก.ย. ยิ่งมาดูทีท่าของฝ่ายอ านาจรัฐ ตั้งแต่สัญญาณถึงผู้บริหาร ม.ธรรมศาสตร์ ยืนยันไม่ให้เด็กๆมาชุมนุมภายใน
มหาวิทยาลัย สั่งปิดการเรียนการสอน จ ากัดทางเข้า–ออก ขณะที่มีภาพเจ้าหน้าที่ระดมมาเต็ม หน่วยงานความมั่นคง
ประชุมเตรียมการรับมือถี่ยิบ จัดก าลังต ารวจสแตนด์บาย 100 กองร้อย โดยเฉพาะค าสั่งเข้มจากศูนย์กลางอ านาจ ขีดวง
ม็อบเคลื่อนได้ถึงสะพานมัฆวาน ปิดจุดล่อแหลม ลานพระรูปฯ ฝ่ายหนึ่งฝ่ามาทุกข้อจ ากัด จ่อแหกกฎ อีกฝั่งก็คิวบังคับ
ยันเกมบุกหน้างาน โอกาสเกิดเหตุเบิ้มๆก็มีอยู่ 

แต่นั่นยังดีที่มีสัญญาณบวกต่อเนื่องจากฝ่ายถืออ านาจ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.
กลาโหม ที่ถึงแม้จะเสียงแข็ง กฎหมายต้องเป็นกฎหมาย บอกรู้แกวจะท าอะไร ที่ไหน อย่างไร “สถานที่ราชการ สถานที่
ส าคัญ อะไรไม่สมควรก็อย่าไปท า” ดักทาง รู้ตัวคนปลุกปั่นเบื้องหลังที่ท ามาตลอดและยังท าอยู่ กระตุกให้เด็กๆนึกถึง
บ้านเมือง ให้ยึดถือกรอบกติกา กฎหมายต้องเป็นกฎหมายจะให้เปลี่ยนแปลงปุ๊บปั๊บไม่ได้  แต่อีกทางก็เสียงเนิบๆพร้อม
อดทน ให้ จนท.ปฏิบัติ “นุ่มนวล” ที่สุด “เพราะเป็นเด็กเป็นลูกหลานเราทั้งนั้น” เช่นเดียวกัน ในฝั่งของเด็กๆ แม้ยังขอ
ตะโกนตามสิทธิเสรีภาพ แต่อีกทางก็ไม่ฮึกเหิมขยับกันเต็มก าลัง “แตกหัก” กันให้ได้ในวันสองวัน จับใจความได้ว่ารอบนี้
แค่เช็กก าลังอุ่นเครื่อง ก่อนศึกใหญ่เดือน ต.ค. จุดเดิมพันคือข้อเรียกร้องส าคัญ คิวแก้รัฐธรรมนูญที่จะเข้าหารือกันใน
รัฐสภาวันที่ 23–24 ก.ย.นี้ มีรายการยึกยัก พลิกพลิ้วลวงเกมเด็ก ชนวนเหตุยาวแน่ 

สรุปท่าทีทุกฝ่าย วันนี้ยังมีช่องหายใจ ตุลาฯเดือนอาถรรพณ์ ค่อยลุ้นอภิมหาเบิ้มๆอีกที อย่างไรก็ดี ทั้งหมดก็ยัง
คาดเดาเหตุที่ “หน้างาน” ได้ยาก เพราะมีม็อบเมื่อไหร่ ก็ย่อมมีปัจจัยเสี่ยงจากปัจจัยแทรก โดยเฉพาะทฤษฎี “มือที่
สาม” ในต าราเกมอ านาจ ไม่มี “เหตุ” ก็ไม่เกิดความ “เปลี่ยนแปลง” 
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ค าถามคือ วันนี้มีคนต้องการ “เปลี่ยน” หรือยัง ที่ส าคัญคิวนี้ มีหลายปมแทรก ข้อเรียกร้องที่สูงลิ่วสะเทือน
โครงสร้างหลักบ้านเมือง ขณะที่บนกระดานอ านาจ ขุมข่าย “3 ป.” ก็ดูเหมือนจะเริ่มตกเป็นเป้าขย่มเขย่าจากบางปีก 
“อ านาจแฝง” 

แม้จะมีสัญญาณถอนก าลังรุก เริ่มอยู่ในแถวในแนว กลับมาส่งเสียงสอดคล้องเครือข่าย 3 ป. รับม็อบมากขึ้น 
แต่เมื่อเปิดหน้ามารุกไล่เป็นแผง ทั้งปมแก้รัฐธรรมนูญไปจนถึงตะเพิดตรงๆใส่ผู้น า ถึงแม้ขบวนกลับ เครือข่าย 3 ป. ก็
อ่านออก “อ านาจแฝง” ซ่อนเกมแปร่ง นาทีนี้ เมื่อยังอยู่บนเวที ซีรีส์ตอนยาวในมหากาพย์อ านาจประเทศไทยยังไม่จบ 
พระเอกตามท้องเรื่องก็ต้องเล่นไปตามบทบาทหน้าที่ ในจังหวะที่ชักเริ่มติดกึกติดกักไปหมด เก้าอ้ี รมว.คลังว่างเว้นต้อง
รอตั้ง งบฯรายจ่ายรอช่วงเปลี่ยนผ่าน เลื่อนเวลาใช้ ท าได้ก็เร่งมาตรการอัดฉีดเฉพาะหน้า 

ขณะที่การจัดทัพข้าราชการ ฝ่ายความมั่นคง รอสะเด็ดน้ าหลังห้วงระทึก ถึงเวลาจะผ่อนมือหรือไม่ สัญญาณรุก
ไล่ให้จนมุม เกม “เปลี่ยนหัว” ก็ยังต้องคอยระวัง คนเป็นผู้น าต้องบริหารรอบทิศ นอกจากแก้ปมเศรษฐกิจตกต่ า ปาก
ท้องชาวบ้านยังแก้ไม่ตก โดยเฉพาะการบริหารจัดการสถานการณ์การชุมนุมของเด็กๆ ถือเป็นคิววัดฝีมือ “บิ๊กตู่” ในคิว
บังคับต้องไม่พลาดเดินเข้าสู่แดนสังหารพิฆาตอ านาจ พลั้งมือปล่อยเหตุลามสู่จุดวิปโยค ถึงจุดนั้นก็เป็นทางบังคับ 
อ านาจโยกคลอนเข้าสู่จุดเปลี่ยน หลุดจากมือที่เปื้อน. 

ทีมข่าวการเมือง 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1932019 
 
  

https://www.thairath.co.th/news/politic/1932019
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วันท่ี 18 กันยายน 2563 - 09:16 น. 

ยุทธศาสตร์ ของ เยาวชนปลดแอก 19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร 
 

 

 
ความน่ากลัวเป็นอย่างมากต่อสถานการณ์ “19 กันยา ทวงอ านาจ คืนราษฎร” ไม่ว่าจะมองผ่านค าแถลงล่าสุด

จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะมองผ่านการจัดแผนขึ้นมารับมือ 
 หากมองจากพ้ืนฐานแห่งพุทธธรรมก็คือ “อวิชชา” หากแปลออกมาเป็นภาษาง่ายๆก็คือ ความไม่รู้ ไม่รู้ใน

สภาพความเป็นจริงของ นักเรียน นิสิต นักศึกษา มองภาพการเคลื่อนไหวเหมือนกับอยู่ในยุคแห่ง “สงครามเย็น” จาก
ความจัดเจนผิดๆที่เคยผิดพลาดมาแล้วในสถานการณ์เมื่อเดือน ตุลาคม 2516 และสถานการณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม 
2535 ทั้งๆที่ในความเป็นจริง นักเรียน นิสิต นักศึกษาในยุคเดือนกันยายน 2563 แตกต่างเป็นอย่างมากกับนักเรียน 
นิสิต นักศึกษาในเดือนตุลาคม 2516 และในเดือนพฤษภาคม 2535 

เมื่อตกอยู่ใน “อวิชชา” ตกอยู่ในสภาวะแห่ง”ความไม่รู้”จึงใช้มาตรการเก่าๆจากความคิดเก่าๆ จึงไม่ต่างจาก
เอา “หอก” มาต่อกรกับ “สมาร์ทโฟน” 

หากมองจาก “พ้ืนที่” อันเป็นจุดส าคัญแห่งการปะทะและขัดแย้งในทางความคิดและแสดงออกในทาง
การเมืองก็แทบจะไม่มีอะไรแตกต่างไปจากสภาพในอดีต เริ่มจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามมาด้วยสนามหลวงและ
ถนนราชด าเนิน อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ท าเนียบรัฐบาล ความไม่เข้าใจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ความไม่เข้าใจ
ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ก็คือยังคิดในแบบการเมืองยุคเก่า คือการเมืองที่ต้องการเปลี่ยนคนเล่น เพราะมองเห็น
ว่าเป็นธรรมศาสตร์ มองเห็นว่าเป็นสนามหลวง มองเห็นว่าเป็นถนนราชด าเนิน อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและท าเนียบ
รัฐบาล ทั้งๆที่ในความเป็นจริงในทาง”ความคิด”ได้มีการพัฒนาเติบใหญ่และจัดท าค าจ ากัดความสิ่งเหล่านี้ใหม่แล้ว 
เป้าหมายของ”19 กันยา ทวงอ้านาจ คืนราษฎร”ไปไกลกว่า 

หากดูจากก าลังที่ตระเตรียมรับมือ หากดูจากปฏิบัติการไอโอที่แสดง ผ่านแถลงล่าสุดของ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เหมือนกับเกมจะยุติในวันที่ 19 กันยายน ทั้งๆท่ีในความเป็นจริงนี่เสมอเป็นเพียงการเริ่มต้น”ทวงคืน” 
เป็นการทวง”อ านาจ”ซึ่งเคยเป็นของ”ราษฎร” เพ่ือคืนกลับไปยัง”ราษฎร” เกมนี้จึงยืดเยื้อ เกมนี้จึงมิได้เป็นเรื่องยก
เดียวจบ 
นี่จึงเป็นเพียงก้าวที่ 2 ต่อจากก้าวที่ 1 ก่อนไปสู่ก้าวที่ 3 
 อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2353293 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_2353293
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ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. 

สกัดมือที่ 3 ดับเงื่อนไขปฎิวัติ 
แต่สิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดในช่วงนี่คือ  “มือที่สาม” ที่เข้ามาสร้างสถานการณ์การชุมนุมในวันที่ 19 ก.ย. ซึ่ง “บิ๊ก
ป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ก็รับทราบว่าจะมีการขนคนจากต่างจังหวัดเข้ามาจ านวน
มาก  จึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องเตรียมรับมือ ป้องกัน ไม่ให้เกิดความรุนแรง  ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อสถานการณ์ของ
ประเทศที่เปราะบาง 
 

 
 

อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะถึงการนัดชุมนุมของ“กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” วันที่19 ก.ย.นี้ ที่ยื่นค าขาด 
ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ ไล่บี้ยุบสภา รวมถึงข้อเรียกร้องที่ไปไกลกว่าเรื่องการเมือง ประกาศปักหลักชุมนุมค้างคืน หวังเติม
เชื้อไฟให้ลุกลาม สร้างความรุนแรง  เพราะฝ่ายความมั่นคงก็ประเมินว่าการชุมนุมครั้งนี้มาไม่ต่ ากว่า 5 หมื่นคน 

โดยเฉพาะเมื่อวันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมา ในระหว่างการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 
นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพ่ือไทย ปูดถึง“ยุทธการสะพานมัฆวานรังสรรค์ 19 กันยา ปิดสวิตช์ลูกหลาน
ประชาชน” ตอกย้ ารัฐวางกับดักเตรียมล้อมปราบม็อบ จนท าให้เกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 16 และ 6 ตุลาคม 19 

ในขณะที่ “บิ๊กตู่”พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม  ยืนยันว่า  “ไม่เคยคิดท าร้าย
ลูกหลาน ห่วงก็แต่คนอยู่เบื้องหลังคอยเร่งปลุกระดมให้เหตุการณ์บานปลาย เร่งให้เกิดเหตุการณ์บานปลาย อดีตคืออดีต 
วันนี้คือวันนี้ อะไรผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ผมไม่ต้องการให้เกิดข้ึนอีก วิเคราะห์กันไปเรื่อย” 
 

ทั้งนี้การเคลื่อนไหวของม็อบก็ต้องใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ อย่าละเมิดกฎหมาย  โดยเฉพาะจะต้องไม่เกิด
เหตุการณ์ ซ้ ารอยการชุมนุมวันที่ 10 ส.ค. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ในการประกาศข้อเรียกร้อง 10 ข้อ ซึ่งคน
ไทยส่วนใหญ่ไม่ยอมแน่นอน 

ล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญได้รับค าร้อง นายณฐพร  โตประยูร ว่า “เหตุการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายล้มล้างการ
ปกครอง” ซึ่งการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญตรงนี้จะเป็นบรรทัดฐานว่าจากนี้ไปการชุมนุมจะต้องระมัดระวังและไม่แตะ
ข้อเรียกร้อง 10 ข้อ 
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โดยปัจจัยหลักท่ีม็อบจะรุนแรงขนาดไหนส่วนหนึ่งก็น่าจะขึ้นกับการเคลื่อนไหวในสภาผู้แทนราษฎร โดยเฉพาะ
การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญปี 60 ของบรรดาสมาชิกรัฐสภา ที่จะเป็นตัวชี้ วัดว่าจะเป็นการราดน้ ามันเข้ากองไฟ
หรือไม ่ เพราะถึงแม้จะมีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมร่วมรัฐสภา ในระหว่างวันที่ 23-24 ก.ย.นี้ 

ยิ่ง“มือกฎหมายพรรคพลังประชารัฐ”นายไพบูลย์ นิติตะวัน  ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ 
ชิงยื่นหนังสือต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา คัดค้านการบรรจุร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม 4 ฉบับที่พรรคร่วม
ฝ่ายค้านขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมลงชื่อในญัตติซ้ าซ้อนส่อขัดรัฐธรรมนูญ   รวมไปถึงแต่ท่าทีของ ส.ว.จนถึง
ขณะนี้ก็ยังแทงกั๊ก สงวนท่าที่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ แต่ก็มีการส่งสัญญาณจาก
บรรดา “ส.ว. สายซุปตาร์” บางคน  ที่ใกล้ชิดกับแกนน ารัฐบาล จ่อคว่ าญัตติแก้ไขของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่เสนอมาเพ่ิม
อีก 4 ฉบับเช่นเดียวกัน ซึ่งตรงนี้เป็นการเติมอุณหภูมิการเมืองให้เดือดขึ้นมาจากในสภาสู่นอกสภาอีกหรือไม่ ?? 

แต่สิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดในช่วงนี่คือ  “มือที่สาม” ที่เข้ามาสร้างสถานการณ์การชุมนุมในวันที่ 19 ก.ย. 
ซ่ึง “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการดูแลม็อบใน
ครั้งนี้ ก็รับทราบว่าจะมีการขนคนจากต่างจังหวัดเข้ามาจ านวนมาก   จึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องเตรียมรับมือ ป้องกัน 
ไม่ให้เกิดความรุนแรง  ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อสถานการณ์ของประเทศที่เปราะบาง 

โดยเฉพาะข้อสงสัยว่าอาจจะมีการฉวยโอกาสรัฐประหารเข้ามาแก้วิกฤตการเมือง หรืออาจจะเข้าทางกลุ่มผู้
ชุมนุมที่ใช้เป็นชนวนในการต่อสู้ล้มรัฐบาล อย่างรัฐบาลในอดีตที่ทนกระแสสั่งท าร้ายจนไปถึงสั่งฆ่าประชาชน    จน
สุดท้ายต้องตัดสินใจ “ยุบสภา” ในที่สุด. 

 
อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/article/795904 
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